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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ องค�การบริหารส�วนตําบล                
ถ�อนนาลับ อําเภอบ#านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมเท�ากับร#อยละ 82.03 ถือว�ามีคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานในระดับสูงมาก โดยได#คะแนนดัชนีด#านความปลอดจากการทุจริตใน                
การปฏิบัติงานสูงท่ีสุด เท�ากับร#อยละ 91.97 (ระดับสูงมาก) และได#คะแนนดัชนีด#านคุณธรรมการทํางานใน
หน�วยงานน#อยท่ีสุดเท�ากับร#อยละ 75.35 (ระดับสูง) 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินโดยละเอียด สามารถจําแนกข#อค#นพบตามดัชนี/ตัวชี้วัดแต�ละด#าน ดังนี้ 
1. ดัชนีความโปร�งใส (ค�าน้ําหนักร#อยละ 26) ซ่ึงได#ข#อมูลจากผู# มีส�วนได#ส�วนเสียภายนอก                

ของหน�วยงาน (EIT) และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร#อยละ 84.07 ถือว�าอยู�ใน
ระดับสูงมาก โดยจําแนกเปFนคะแนนด#านการให#เปGดเผยและเข#าถึงข#อมูล มีคะแนนร#อยละ 77.78 (ระดับสูง) 
และคะแนนด#านการมีส�วนร�วมของผู#มีส�วนได#ส�วนเสีย มีคะแนนร#อยละ 94.12 (ระดับสูงมาก) 

2. ดัชนีความพร#อมรับผิด (ค�าน้ําหนักร#อยละ 18) ซ่ึงได#ข#อมูลจากผู#มีส�วนได#ส�วนเสียภายใน             
ของหน�วยงาน (IIT) ผู#มีส�วนได#ส�วนเสียภายนอกของหน�วยงาน (EIT) และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) 
พบว�ามีคะแนนร#อยละ 87.26 ถือว�าอยู�ในระดับสูงมาก โดยจําแนกเปFนคะแนนด#านความพร#อมรับผิด มีคะแนน
ร#อยละ 81.26 (ระดับสูงมาก) และคะแนนด#านเจตจํานงสุจริต มีคะแนนร#อยละ 92.80 (ระดับสูงมาก) 

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (ค�าน้ําหนักร#อยละ 22) ซ่ึงได#ข#อมูลจากผู#มี 
ส�วนได#ส�วนเสียภายในของหน�วยงาน (IIT) ผู#มีส�วนได#ส�วนเสียภายนอกของหน�วยงาน (EIT) และเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร#อยละ 91.97 ถือว�าอยู�ในระดับสูงมาก โดยจําแนกเปFนคะแนน
ด#านการถูกชี้มูลความผิด มีคะแนนร#อยละ 100 (ระดับสูงมาก) ด#านการทุจริตต�อหน#าท่ี มีคะแนนร#อยละ 
92.10 (ระดับสูงมาก) และความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย มีคะแนนร#อยละ 89.26 (ระดับสูงมาก)  

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร (ค�าน้ําหนักร#อยละ 16) ซ่ึงได#ข#อมูลจากผู#มีส�วนได#ส�วนเสีย
ภายในของหน�วยงาน (IIT) และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร#อยละ 75.35 ถือว�าอยู�ใน
ระดับสูง โดยจําแนกเปFนคะแนนด#านการสร#างวัฒนธรรมสุจริตในหน�วยงาน มีคะแนนร#อยละ 76.02 (ระดับสูง) 
ด#านการปIองกันผลประโยชน�ทับซ#อน มีคะแนนร#อยละ 93.85 (ระดับสูงมาก) และด#านการปIองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน�วยงาน มีคะแนนร#อยละ 61.14 (ระดับสูง)  

5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน (ค�าน้ําหนักร#อยละ 18) ซ่ึงได#ข#อมูลจากผู#มีส�วนได#             
ส�วนเสียภายในของหน�วยงาน (IIT) ผู#มีส�วนได#ส�วนเสียภายนอกของหน�วยงาน (EIT) และเอกสารหลักฐาน             
เชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร#อยละ 67.68 ถือว�าอยู�ในระดับสูง โดยจําแนกเปFนคะแนนด#านมาตรฐาน
และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีคะแนนร#อยละ 48.69 (ระดับปานกลาง) และด#านคุณธรรมในการบริหารงาน 
มีคะแนนร#อยละ 79.07 (ระดับสูง) 
  ข#อบกพร�องของหน�วยงานและประเด็นการปรับปรุง  
    1) หน�วยงานควรจัดทํามาตรการและคู�มือการตรวจสอบผล ประโยชน�ทับซ#อนระหว�าง
เจ#าหน#าท่ี ท่ีเก่ียวข#องกับการจัดซ้ือจัดจ#าง เช�น คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอ
ราคา เจ#าหน#าท่ีพัสดุ หัวหน#าเจ#าหน#าท่ีพัสดุ ผู#บริหารหน�วยงาน เปFนต#น ว�าไม�มีส�วนเก่ียวข#องกับผู#เสนองานและ
ผู#ได#รับการพิจารณาคัดเลือก และควรมีการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ#างเปFนประจําทุกปKงบประมาณ และมี              



การนําผลการวิเคราะห�การจัดซ้ือจัดจ#างประจําปKงบประมาณท่ีผ�านมา มาใช#ในการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ#างใน
ปKงบประมาณ ปLจจุบัน โดยควรมีรายละเอียดการวิเคราะห�ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

       -   รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ#าง ประจําปKงบประมาณ  
       -   มีการวิเคราะห�ความเสี่ยง 
       -   มีการวิเคราะห�ปLญหาอุปสรรค/ข#อจํากัด 
       -   มีการวิเคราะห�ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
       -   มีการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ#างท่ีมีรายละเอียดร#อยละของจํานวนโครงการตาม

วิธีการจัดซ้ือจัดจ#างท่ีได#ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ#างแล#วเสร็จ  
       -   ร#อยละของจํานวนงบประมาณตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ#างท่ีได#ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ#าง

แล#วเสร็จมีข#อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ#าง 
    2) หน�วยงานควรมีการวิเคราะห�ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปIองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน�วยงาน เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปIองกันและปราบปรามการทุจริต อย�าง
ต�อเนื่องทุกปK และติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปIองกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงาน
ทุกปK หากไม�มีผลการดําเนินงานท่ีสอดคล#องตามแผนฯ ควรปรับปรุงแผนแผนปฏิบัติการปIองกันและ
ปราบปรามการทุจริต อย�างน#อยปKละ 2 ครั้ง และกลุ�มท่ีต้ังข้ึนเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน�วยงานควรมี
แผนกิจกรรมและดําเนินกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานอย�างเปFนรูปธรรม 
    3) หน�วยงานควรมีการจัดทําคู� มือหรือมาตรการปฏิบั ติงานตามภารกิจหลัก และ                    
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักทุกภารกิจ และควรการ
กําหนดมาตรการตรวจสอบเพ่ือปIองกันการละเว#นการปฏิบัติหน#าท่ีตามภารกิจหลัก ระบุถึงบทลงโทษกรณีละ
เว#นการปฏิบัติหน#าท่ีให#ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเจตนารมณ�ท่ีมุ�งหวังให#หน�วยงานภาครัฐ  
ได#นําข#อมูลผลการประเมินไปช�วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานของ    
หน�วยงานตนเองได#อย�างเหมาะสม เพ่ือแสดงให#เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก 
ด#านการปIองกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน�วยงานภาครัฐของประเทศไทย ให#เปFนท่ีประจักษ�ต�อสาธารณะ 
ท้ังในระดับชาติและระดับสากล อันจะส�งผลต�อการยกระดับค�าดัชนีภาพลักษณ�การคอรัปชั่น (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให#ดียิ่งข้ึน  

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ ประกอบด#วยผลคะแนนจากดัชนีท้ัง 5 ดัชนี ได#แก� 1) ดัชนีความโปร�งใส 2) ดัชนี
ความพร#อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร และ   
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน โดยประเมินผลจากแหล�งข#อมูลสําคัญ 3 แหล�ง ได#แก� 1) บุคลากรและ
เจ#าหน#าท่ีในหน�วยงานภาครัฐ (Internal) 2) ผู#รับบริการหรือผู#มีส�วนได#ส�วนเสีย (External) และ 3) จากข#อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ� (Evidence -Based) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้เปFนการสะท#อนให#เห็นถึงผลการปฏิบัติงาน
ของหน�วยงานในรอบปKงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จังหวัดอุดรธานีได#มอบหมายให#มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปFนท่ีปรึกษาโครงการเพ่ือทําหน#าท่ี
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี  
โดยมีเจตนารมณ�ท่ีมุ�งหวังให#องค�กรปกครองส�วนท#องถ่ินซ่ึงเปFนกลุ�มเปIาหมายได#นําข#อมูลผลการประเมินไปช�วย
สนับสนุน ส�งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน ตลอดจนเปFน 
การขับเคลื่อนให#หน�วยงานภาครัฐบริหารงานภายใต#กรอบธรรมาภิบาลร�วมกัน ประการสําคัญอีกประการหนึ่งคือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐจะเปFนกลไกในการปIองกันการทุจริต  
ของประเทศ อันจะส�งผลต�อการยกระดับค�าดัชนีภาพลักษณ�การคอรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI)   
ของประเทศไทยให#ดียิ่งข้ึนต�อไป 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มีวัตถุประสงค7เพ่ือให;หน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมินได;ผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน�วยงานในด;านคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานได; 
อย�างเหมาะสม โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 ได;มีมติเห็นชอบให;หน�วยงานภาครัฐ
ทุกหน�วยงานเข;าร�วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  
ในปFงบประมาณ 2559 – 2560 ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ อีกท้ัง ยุทธศาสตร7ชาติว�าด;วยการปMองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได;กําหนดให;การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสใน 
การดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ เปQนกลยุทธ7ท่ีสําคัญในการปMองกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือให;หน�วยงานภาครัฐ
ซ่ึงถือเปQนกลไกหนึ่งในกระบวนการทุจริตนั้น ได;มีการดําเนินงานอย�างโปร�งใส และเกิดการปMองกันประเด็นเสี่ยง
หรือช�องทางท่ีอาจจะก�อให;เกิดการทุจริตและสามารถยับยั้งการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนได;อย�างเท�าทันสถานการณ7  
ซ่ึงเม่ือหน�วยงานภาครัฐท่ัวประเทศมีการปMองกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได;ในท่ีสุด 
 ในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหน�วยงานภาครัฐเข;าร�วมโครงการท้ังสิ้น 8,294 หน�วยงาน  
โดยสํานักงานส�งเสริมการปกครองท;องถ่ินจังหวัดอุดรธานี เปQนผู;รับผิดชอบงบประมาณและดําเนินการประเมิน
จํานวน 181 หน�วยงาน ประกอบด;วยองค7กรปกครองส�วนท;องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ประกอบด;วย
องค7การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 1 หน�วยงาน เทศบาลนคร จํานวน 1 หน�วยงาน เทศบาลเมือง จํานวน  
3 หน�วยงาน เทศบาลตําบล จํานวน 67 หน�วยงาน และองค7การบริหารส�วนตําบล จํานวน 109 หน�วยงาน 

 ดังนั้น เพ่ือให;การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ประจําปF 
พ.ศ. 2560 มีความถูกต;องตามหลักวิชาการและมุ�งผลสัมฤทธิ์  สํานักงานส�งเสริมการปกครองท;องถ่ินจังหวัด
อุดรธานี จึงมีความประสงค7จะจัดจ;างสํารวจข;อมูล วิเคราะห7ข;อมูลและสังเคราะห7ข;อมูลเพ่ือประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
1.2 วัตถุประสงค�ของโครงการ 
 1.2.1 เพ่ือประเมินผลด;านคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
ท่ีเข;ารับการประเมิน 
 1.2.2 เพ่ือให;ได;ข;อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด;านคุณธรรมและความโปร�งใสใน 
การดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐท่ีเข;ารับการประเมิน 
 1.2.3 เพ่ือให;ได;ข;อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปMองกันและปราบปรามการทุจริต 
ท้ังในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 
 1.2.4 เพ่ือให;ได;ข;อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ กับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู;การทุจริต (CPI) 
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1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

 1.3.1 ขอบเขตด$านพ้ืนท่ีประเมิน 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค7กรปกครองส�วนท;องถิ่น  
โดยทําการประเมินองค7กรปกครองส�วนท;องถิ่นในเขตพื้นที่จ ังหวัดอุดรธานี  จํานวน 181 หน�วยงาน 
ประกอบด;วยองค7การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 1 หน�วยงาน เทศบาลนคร จํานวน 1 หน�วยงาน เทศบาล
เมือง จํานวน 3 หน�วยงาน เทศบาลตําบล จํานวน 67 หน�วยงาน และองค7การบริหารส�วนตําบล จํานวน 
109 หน�วยงาน 

 1.3.2 ขอบเขตด$านเนื้อหาของการประเมิน  

  การดําเนินการประเมินองค7กรปกครองส�วนท;องถ่ินตามกลุ�มเปMาหมาย โดยใช;ระบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการปMองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) จัดทําข้ึน จากแนวคิดในการสร;างสมดุลในเครื่องมือ 
การประเมินผลดังกล�าวสํานักงาน ป.ป.ช. จึงได;กําหนดดัชนีสําคัญ 5 ดัชนี ได;แก� 

  1)  ดัชนีความโปร+งใส 

   ดัชนีความโปร�งใส เปQนการประเมินเก่ียวกับความสามารถในการให;และเป_ดเผยข;อมูลต�าง ๆ 
รวมถึงข;อมูลการดําเนินงานตามภารกิจของหน�วยงานท่ีดําเนินการอย�างตรงไปตรงมา ไม�ป_ดบัง หรือบิดเบือน
ข;อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซ้ือจัดจ;าง หน�วยงานจะต;องดําเนินการและส�งเสริมให;เกิดความโปร�งใสในทุก
ข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมไปถึงการเป_ดโอกาสให;บุคคลภายนอกหรือผู;มีส�วนได;ส�วนเสียเข;ามามีส�วน
ร�วมในกระบวนการดําเนินการด;านต�าง ๆ ของหน�วยงาน 

  2)  ดัชนีความพร$อมรับผิด 

   ดัชนีความพร;อมรับผิด เปQนการประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู;บริหารและ
เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน;าท่ีอย�างเต็มใจ กระตือรือร;น มีความพร;อมท่ีจะ
ให;บริการ หรือส�งมอบงานต�อสาธารณะตามท่ีกําหนดไว;ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน7ท่ี
ถูกต;อง ชอบธรรม และเสมอภาคให;ทุกภาคส�วนได;รับการแก;ไขปcญหาและได;รับผลประโยชน7อย�างแท;จริง 
รวมถึงความกล;าหาญท่ีจะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอย�างยิ่งผู;บริหารของหน�วยงาน 
ซ่ึงเปQนผู;กําหนดทิศทางของหน�วยงานในระดับนโยบายนั้น จะต;องมีเจตจํานงท่ีแน�วแน�ในการบริหารหน�วยงาน
ด;วยความซ่ือสัตย7สุจริต และพร;อมรับผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด 

  3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

   ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เปQนการประเมินเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน
ของเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานท่ีเปQนพฤติกรรมท่ีเข;าข�ายการทุจริตต�อหน;าท่ี หรือผลการปฏิบัติหน;าท่ีของผู;บริหารท่ี
เปQนพฤติกรรมท่ีเข;าข�ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซ่ึงพฤติกรรมดังกล�าวจะสะท;อนจากการรับรู;และประสบการณ7
ตรงของผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย ท่ีเข;ามามีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานในภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหน�วยงาน 
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  4)  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร 

   ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค7กร เปQนการประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติใน 
การปฏิบัติงานท่ีมีการปลูกฝcง สั่งสอน หรือถ�ายทอดแก�กันของเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานจากรุ�นสู�รุ�นจนกลายเปQน
แนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของหน�วยงาน ซ่ึงวัฒนธรรมเหล�านั้นควรเปQนการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ 
ท่ีดี เปQนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให;ไม�ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต�าง ๆ ในหน�วยงานและ
ก�อให;เกิดบทลงโทษทางสังคม ส�งผลให;เจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานเกิดความอายหรือความกลัวท่ีจะทําการทุจริตได; 

  5)  ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน+วยงาน 

   ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน เปQนการประเมินเก่ียวกับกระบวนการของหน�วยงาน
และพฤติกรรมของเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานท่ีแสดงถึงการให;ความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีจะต;องกําหนดให;มี
คู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานนั้นอย�างเคร�งครัดอยู�
เสมอ รวมถึงจะต;องให;ความสําคัญกับการปฏิบัติงานอย�างเปQนธรรมและเท�าเทียมกัน นอกจากนี้หน�วยงานจะต;อง
มีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหน�วยงานและการบริหารงานบุคคล 

 1.3.3 ขอบเขตด$านการวิจัย 

  การประเมิน ITA ใช;วิธีวิจัยท่ีสําคัญ 2 วิธี คือ 
   1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข;อมูลเอกสารหรือหลักฐานต�าง ๆ 
ตามแบบสํารวจ Evidenced- based โดยให;หน�วยงานภาครัฐตอบคําถามต�าง ๆ เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีหน�วยงานดําเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร�งใสสําหรับหน�วยงานภาครัฐ 
   2) การวิจัยจากแบบสํารวจกลุ�มตัวอย�าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข;อมูล
เก่ียวกับข;อคิดเห็นจากกลุ�มตัวอย�างท่ีตอบคําถามตามแบบสํารวจ External และแบบสํารวจ Internal ซ่ึงเก่ียวกับ
ความรู;ความเข;าใจและประสบการณ7ของผู;ตอบแบบสํารวจในเรื่องการปฏิบัติงานกระบวนการและพฤติกรรมของ
บุคลากรในหน�วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร�งใส ความพร;อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค7กร และคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน โดยการกําหนดกลุ�มตัวอย�างให;สอดคล;อง 
เหมาะสม และมีลักษณะของความเปQนตัวแทนท่ีดีตามหลักวิชาการ 

  1.3.4 ขอบเขตข$อมูลท่ีใช$ในการประเมิน 

  ข;อมูลท้ังหมดท่ีใช;ในการประเมิน จะใช;ข;อมูลของหน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมินในปFงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 1.3.5 ขอบเขตพ้ืนท่ีในการดําเนินงาน 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ จะดําเนินงาน
ประเมินผลหน�วยงานภาครัฐ 181 หน�วยงาน ซ่ึงมีแหล�งท่ี ต้ังในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ตามท่ีระบุใน
เอกสารแนบท;ายขอบเขตการดําเนินงาน (Terms of Reference : TOR) 
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 1.3.6 ขอบเขตด$านระยะเวลา 

  สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค7กรปกครองส�วนท;องถ่ินใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี  คณะท่ีปรึกษาใช;ระยะเวลาการประเมิน จํานวน 180 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามใน
สัญญาจ;าง 
 
1.4 ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง 
 1.4.1 หน�วยงานภาครัฐได;รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน ทําให;เกิดความ
ตระหนักและให;ความสําคัญในการปฏิบัติหน;าท่ีให;เกิดคุณธรรมและความโปร�งใสมากยิ่งข้ึน 
 1.4.2 หน�วยงานภาครัฐได;รับแนวทางในการพัฒนาในด;านคุณธรรมและความโปร�งใสเพื่อใช;เปQน
แนวทางประกอบการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐต�อไปได; 
 1.4.3 หน�วยงานท่ีรับผิดชอบการประเมิน ได;รับข;อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปMองกันและ
ปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 
 1.4.4 หน�วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน ได;รับข;อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ กับการยกระดับดัชนีชี้วัด 
การรับรู;การทุจริต (CPI)  
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บทที่ 2 
กรอบแนวคิด 

 
กรอบแนวคิด 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เปQนการประเมินเชิงบวกเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีธรรมาภิบาล มีหน�วยงานภาครัฐและเจ;าหน;าท่ีของรัฐพึงจะต;องมีและยึดถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัด อันจะสะท;อน
คุณลักษณะท่ีดีในการดําเนินงานในด;านต�าง ๆ ของหน�วยงาน ก�อให;เกิดความเชื่อม่ันต�อสาธารณชนหรือ
ผู;รับบริการ  โดยหากหน�วยงานท่ีมีผลการประเมินอยู�ในระดับสูง ก็จะสะท;อนภาพลักษณ7ท่ีดีในการดําเนินงานใน
ด;านต�าง ๆ เช�น หน�วยงานมีความโปร�งใสในการให;ข;อมูล มีการเป_ดเผยข;อมูลอย�างตรงไปตรงมา สาธารณชนหรือ
ผู;รับบริการสามารถเข;าถึงข;อมูลของหน�วยงานได;อย�างสะดวกทุกช�องทางและสามารถตรวจสอบได; หน�วยงานมี
การส�งเสริมและเป_ดโอกาสให;ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียเข;ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานของหน�วยงาน เจ;าหน;าท่ีมี
ความพร;อม มีความเต็มใจ และพร;อมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ผู;บริหารมีการแสดงเจตจํานงสุจริตท่ีแน�วแน�
ในการบริหารงาน ผู;บริหารและเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หน�วยงานมี
วัฒนธรรมท่ีดีอันเปQนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย�างมีคุณธรรม หน�วยงานมีระบบการดําเนินงานเพ่ือปMองกัน
ผลประโยชน7ทับซ;อนไม�ให;เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน หน�วยงานมีการดําเนินการเพ่ือปMองกันและปราบปราม
การทุจริตในหน�วยงาน หน�วยงานมีระบบการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง 
มีการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และมีการมอบหมายงานให;แก�ผู;ใต;บังคับบัญชาอย�างเปQนธรรม 
เปQนต;น 
 ดังนั้น สํานักงาน ป.ป.ช. จึงได;กําหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ ออกเปQน 5 ดัชนี ดังนี้ 

1.  ดัชนีความโปร�งใส (Transparency Index) 
2.  ดัชนีความพร;อมรับผิด (Accountability Index) 
3.  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
4.  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค7กร (Integrity Culture Index) 
5.  ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน (Work Integrity Index) 

 

  1.  ดัชนีความโปร+งใส 

   ดัชนีความโปร�งใส เปQนดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให;และเป_ดเผยข;อมูล
ต�าง ๆ รวมถึงข;อมูลการดําเนินงานตามภารกิจของหน�วยงานที่ดําเนินการอย�างตรงไปตรงมา ไม�ป_ดบัง หรือ
บิดเบือนข;อมูลโดยเฉพาะกระบวนการจัดซ้ือจัดจ;าง ซ่ึงเปQนการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว�า
ดําเนินงานด;านอ่ืน ๆ หน�วยงานจะต;องดําเนินการและส�งเสริมให;เกิดความโปร�งใสในทุกขั้นตอนตามกฎหมาย
กําหนดรวมไปถึงการเป_ดโอกาสให;บุคคลภายนอกหรือผู;มีส�วนได;ส�วนเสียเข;ามามีส�วนร�วมในกระบวนการ
ดําเนินงานด;านต�าง ๆ ของหน�วยงาน ตั้งแต�การร�วมแสดงความคิดเห็น ร�วมจัดทําแผนงาน ร�วมดําเนินการ 
และการมีส�วนร�วมในการตรวจสอบและสามารถร;องเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานของหน�วยงานและร;องเรียน
เจ;าหน;าท่ีท่ีขาดคุณธรรมและความโปร�งใสได; โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย�อย ดังนี้ 
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   1.1 ตัวช้ีวัดการให$ เป9ดเผย และเข$าถึงข$อมูล 

    การให; เป_ดเผย และเข;าถึงข;อมูล ประกอบด;วย 2 ตัวชี้วัดย�อย ได;แก� (1) การดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ;าง และ (2) การให; เป_ดเผย และเข;าถึงข;อมูลของหน�วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ$าง 
       เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของหน�วยงานในการดําเนินงาน
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ;าง ท่ีต;องดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดให;หน�วยงานภาครัฐจะต;องดําเนินการ เพ่ือเปQน
มาตรการให;หน�วยงานดําเนินการอย�างโปร�งใส และลดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ;าง
ของหน�วยงานได; โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 
 
EBIT มีการประกาศเผยแพร�แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ;าง ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ หลังจากวันท่ีได;รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปFงบประมาณ  
พ.ศ. 2560) 
มีการเผยแพร�ข;อมูลอย�างเปQนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ;าง ในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให;
สาธารณชนสามารถตรวจสอบข;อมูลการจัดซ้ือจัดจ;างของหน�วยงานได; โดยมีองค7ประกอบดังต�อไปนี้ 

(1)  ชื่อโครงการ 
(2)  งบประมาณ 
(3)  ผู;ซ้ือซอง 
(4)  ผู;ยื่นซอง 
(5)  ผู;ได;รับคัดเลือก 

มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข;องระหว�างเจ;าหน;าท่ีท่ีเก่ียวข;องกับการจัดซ้ือจัดจ;างและ 
ผู;เสนองาน เพ่ือปMองกันผลประโยชน7ทับซ;อน 
ในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน�วยงานของท�านมีการดําเนินการเก่ียวกับการเป_ดเผยข;อมูล 
การจัดซ้ือจัดจ;างแต�ละโครงการให;สาธารณชนรับทราบ ตามกระบวนการดังต�อไปนี้ 

(1) มีการประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ;างแต�ละโครงการล�วงหน;าไม�น;อยกว�าระยะเวลา 
ตามท่ีกฎหมายของแต�ละหน�วยงานกําหนด 
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(2) มีการประกาศเผยแพร�หลักเกณฑ7ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ;าง 
แต�ละโครงการ 

(3) มีการประกาศเผยแพร�วิธีการคํานวณราคากลางแต�ละโครงการ 
(4) มีการประกาศเผยแพร�รายชื่อผู;ท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต;นในการซ้ือหรือจ;างแต�ละโครงการ 
(5) มีการประกาศเผยแพร�ผลการจัดซ้ือจัดจ;างแต�ละโครงการ พร;อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ;าง

และเหตุผลท่ีใช;ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ;าง 
มีการวิเคราะห7ผลการจัดซ้ือจัดจ;าง ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2559 
มีการนําผลวิเคราะห7การจัดซ้ือจัดจ;าง ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช;ในการปรับปรุง 
การจัดซ้ือจัดจ;าง ในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

   (2) การให$ เป9ดเผย และเข$าถึงข$อมูลของหน+วยงาน 

    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของหน�วยงานในการให;และเป_ดเผย
ข;อมูลบทบาทภารกิจของหน�วยงาน และข;อมูลการดําเนินงานตามอํานาจหน;าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดของหน�วยงาน
โดยหน�วยงานจะต;องเป_ดโอกาสให;ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียสามารถเข;าถึงข;อมูลของหน�วยงานได;หลากหลายช�องทาง
รวมทั้งข;อมูลดังกล�าวจะต;องมีความถูกต;อง ครบถ;วน เปQนปcจจุบัน และเผยแพร�อย�างตรงไปตรงมา ไม�มี 
การบิดเบือนข;อมูล โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 
 
EBIT 
 
 
 

มีหน�วยประชาสัมพันธ7 ณ ท่ีทําการของหน�วยงาน 
มีสื่อประชาสัมพันธ7เผยแพร�บทบาทอํานาจหน;าท่ีของหน�วยงานทางช�องใดบ;าง 
มีการแสดงข;อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจท่ีเปQนปcจจุบันทางเว็บไซต7ของหน�วยงานหรือ 
สื่ออ่ืน ๆ 

 มีระบบการให;ข;อมูลการดําเนินงานของหน�วยงานผ�านหมายเลขโทรศัพท7เฉพาะหรือระบบ Call 
Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานให;บริการข;อมูลตลอดเวลา 
ทําการของหน�วยงาน 

EIT หน�วยงานมีการเป_ดเผยข;อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของหน�วยงานอย�างชัดเจน ถูกต;อง ครบถ;วน 
สมบูรณ7 และปรับข;อมูลเปQนปcจจุบันอยู�เสมอ 

 เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติงานด;วยความโปร�งใส ไม�ป_ดบังหรือบิดเบือนข;อมูล 
 

  1.2 ตัวช้ีวัดการมีส+วนร+วมของผู$มีส+วนได$ส+วนเสีย 

   การมีส�วนร�วมของผู;ท่ีมีส�วนได;ส�วนเสีย ประกอบด;วย 2 ตัวชี้วัดย�อย ได;แก� (1) การมีส�วนร�วม 
ในการดําเนินงาน และ (2) การจัดการเรื่องร;องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   (1) การมีส+วนร+วมในการดําเนินงาน 

    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของหน�วยงานท่ีแสดงถึงการเป_ดโอกาส
ให;ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียเข;ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานในข้ันตอนต�าง ๆ ของหน�วยงาน ต้ังแต�การร�วมแสดง 
ความคิดเห็น ร�วมวางแผน/จัดทําแผนงาน ร�วมดําเนินการ และร�วมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ
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หน�วยงานซ่ึงสะท;อนให;เห็นถึงการดําเนินงานด;วยความโปร�งใสของหน�วยงานได; โดยมีประเด็นการประเมิน 
แยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 
 
EBIT 
 

ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียเข;ามามีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ  
ตามภารกิจหลักของหน�วยงาน 

 ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียเข;ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน�วยงาน 
 ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียเข;ามามีส�วนร�วมในดําเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน�วยงาน  
EIT หน�วยงานเป_ดโอกาสให;ประชาชน/ผู;รับบริการ/ผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย แสดงความคิดเห็นต�อ 

การปฏิบัติงานของเจ;าหน;าท่ีหรือการดําเนินงานของหน�วยงาน 
 หน�วยงานเป_ดโอกาสให;ประชาชน/ผู;รับบริการ/ผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย ติดตามและตรวจสอบ 

การดําเนินงานของหน�วยงาน 

   (2) การจัดการเรื่องร$องเรียน 

    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของหน�วยงานท่ีแสดงถึงการเป_ดโอกาส
และให;ความสําคัญกับการให;ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียเข;ามามีส�วนร�วมในการตรวจสอบ และสามารถแจ;งเรื่อง
ร;องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหน;าท่ีของเจ;าหน;าท่ี รวมถึงเรื่องร;องเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานในกระบวนต�าง ๆ 
ของหน�วยงาน อันไม�โปร�งใสหรือทุจริตต�อหน;าท่ีได; ซ่ึงสะท;อนให;เห็นว�าหน�วยงานพร;อมท่ีจะให;มีการตรวจสอบ
จากผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย และแสดงให;เห็นถึงความโปร�งใสของหน�วยงานได; โดยมีประเด็นการประเมินแยกตาม
ประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 
 
EBIT มีการกําหนดช�องทางการร;องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร;องเรียน 
 มีการกําหนดหน�วยงานหรือเจ;าหน;าท่ีผู;รับผิดชอบเรื่องร;องเรียน 
 มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร;องเรียนให;ผู;ร;องเรียนทราบ 
 มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร;องเรียน พร;อมระบุปcญหาอุปสรรคและแนวทางแก;ไข และ

เผยแพร�ให;สาธารณชนรับทราบผ�านเว็บไซต7หรือสื่ออ่ืน ๆ 
EIT หน�วยงานมีกระบวนการรับเรื่องร;องเรียนและช�องทางการรับเรื่องร;องเรียน และประชาสัมพันธ7 

แนวทางการรับเรื่องร;องเรียนให;ประชาชนได;รับทราบชัดเจน 
 

  2.  ดัชนีความพร$อมรับผิด 

   ดัชนีความพร;อมรับผิด เปQนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู;บริหารและ
เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน;าท่ีอย�างเต็มใจ กระตือรือร;น มีความพร;อมท่ีจะให;บริการ 
หรือส�งมอบผลงานต�อสาธารณะตามท่ีกําหนดไว;ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน7ท่ีถูกต;อง  
ชอบธรรม และเสมอภาคให;ทุกภาคส�วนได;รับการแก;ไขปcญหาและได;รับผลประโยชน7อย�างแท;จริง รวมถึง
ความกล;าหาญท่ีรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอย�างยิ่งผู;บริหารของหน�วยงาน ซ่ึงเปQน 
ผู;กําหนดทิศทางของหน�วยงานในระดับนโยบายนั้น จะต;องมีเจตจํานงท่ีแน�วแน�ในการบริหารหน�วยงานด;วย 
ความซ่ือสัตย7สุจริต พร;อมรับผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร;างความเชื่อม่ันแก�สาธารณชนว�าการขับเคลื่อน
หน�วยงานจะเปQนไปอย�างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย�อย ดังนี้ 
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  2.1 ตัวช้ีวัดความพร$อมรับผิด 

   ความพร;อมรับผิด ประกอบด;วย 2 ตัวชี้วัดย�อย ได;แก� (1) ความพร;อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 
และ (2) ความพร;อมรับผิดในการบริหารงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ความพร$อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 
เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ;าหน;าท่ี 

ของหน�วยงาน ท่ีแสดงถึงความมุ�งม่ันต้ังใจปฏิบัติงานอย�างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต�อการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน;าท่ี ให;ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน;าท่ีมากกว�าเรื่องส�วนตัว พร;อมรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติหน;าท่ีให;บรรลุเปMาหมาย และมีความรับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดหรือ 
ความเสียหายข้ึน รวมถึงกระบวนการของหน�วยงานในการจัดการกับเจ;าหน;าท่ีไม�ปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบ
ต�อการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 
 

IIT เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท�านปฏิบัติด;วยความเต็มใจ กระตือรือร;น เต็มความสามารถ  
โดยมุ�งผลสําเร็จของงาน 
หน�วยงานของท�านมีความพร;อมท่ีจะบริการหรือส�งมอบผลงานต�อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว; 
ในพันธกิจ 
เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท�านให;ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน;าท่ีความรับผิดชอบ
มากกว�าการทําธุระส�วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน 

ท�านระลึกอยู�เสมอว�าท�านจะต;องมีส�วนในความรับผิดชอบเม่ือหน�วยงานเกิดความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของท�าน 
หน�วยงานของท�านมีมาตรการท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการจัดการกับเจ;าหน;าท่ีท่ีไม�มี 
ความรับผิดชอบต�อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน;าท่ีความรับผิดชอบ 

EIT เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท�านปฏิบัติด;วยความเต็มใจ กระตือรือร;น เต็มความสามารถ  
โดยมุ�งผลสําเร็จของงาน 
หน�วยงานของท�านมีความพร;อมท่ีจะบริการหรือส�งมอบผลงานต�อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว; 
ในพันธกิจ 
เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท�านให;ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน;าท่ีความรับผิดชอบ
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มากกว�าการทําธุระส�วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน 
เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานพร;อมรับฟcงการวิพากษ7หรือติชมจากประชาชน/ผู;รับบริการ/ 
ผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย 
เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานพร;อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือ 
เกิดความเสียหาย 

 
(2) ความพร$อมรับผิดในการบริหารงาน 

    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการบริหารของหน�วยงาน  
ซ่ึงมีผลต�อผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน�วยงาน ดังนั้น ผู;บริหารจะต;องมีความรับผิดชอบท้ังผลจาก 
การปฏิบัติงานของตนเอง และผลจากการดําเนินงานในภาพรวมของหน�วยงานด;วย โดยมีประเด็นการประเมิน 
แยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 
 

IIT ผู;บริหารของหน�วยงานท�านพร;อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส�งผลกระทบและ 
เกิดความเสียหายต�อสังคมโดยรวม 

EIT ผู;บริหารของหน�วยงานท�านพร;อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส�งผลกระทบและ 
เกิดความเสียหายต�อสังคมโดยรวม 

 

  2.2 ตัวช้ีวัดเจตจํานงสุจริต 

   เจตจํานงสุจริตประกอบด;วย 1 ตัวชี้วัดย�อย ได;แก� เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 
    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการบริหารงานของผู;บริหาร
ของหน�วยงาน ท่ีจะต;องมีจิตสํานึกในการบริหารหน�วยงานอย�างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และมุ�งนําหน�วยงาน
ให;ดําเนินงานตามภารกิจด;วยความโปร�งใสและปราศจากการทุจริต โดยการแสดงเจตนารมณ7ท่ีแน�วแน�ว�าจะบริหาร
ด;วยความซ่ือสัตย7สุจริตและให;ความสําคัญกับการบริหารงานอย�างมีคุณธรรม และพร;อมท่ีจะรับผิดชอบหากเกิด
ความไม�เปQนธรรม หรือการทุจริตข้ึนในหน�วยงาน เพ่ือให;เจ;าหน;าท่ีในหน�วยงาน และสาธารณชนเกิดความเชื่อม่ัน
ในการดําเนินงานของหน�วยงานท่ีเปQนไปตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ;านเมืองท่ีดี โดยมีประเด็น
การประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 
 

EBIT ผู;บริหารของหน�วยงานมีการแสดงเจตจํานงว�าจะบริหารงานด;วยความซ่ือสัตย7สุจริตต�อ
เจ;าหน;าท่ีในหน�วยงาน 
ผู;บริหารของหน�วยงานมีการแสดงเจตจํานงว�าจะบริหารงานด;วยความซ่ือสัตย7สุจริตต�อ
สาธารณชน 
ผู;บริหารของหน�วยงานมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาหน�วยงานให;มีคุณธรรมและความโปร�งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรม 
และความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐในแต�ละด;าน 
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(1) ด;านความโปร�งใส 
(2) ด;านความพร;อมรับผิด 
(3) ด;านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(4) ด;านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค7กร 
(5) ด;านคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน 
(6) ด;านการสื่อสารภายในหน�วยงาน 

IIT ผู;บริหารของหน�วยงานท�านได;แสดงเจตจํานงสุจริตท่ีแน�วแน�ว�า จะมุ�งม่ันในการบริหาร
หน�วยงานด;วยความซ่ือสัตย7สุจริต 
ผู;บริหารของหน�วยงานท�านมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพ่ือให;เกิด 
ความโปร�งใสและซ่ือสัตย7สุจริตมากข้ึนในหน�วยงาน 

EIT ผู;บริหารของหน�วยงานมีภาพลักษณ7ท่ียึดม่ันในความซ่ือสัตย7สุจริตในการบริหารงาน 
 

 3.  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เปQนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับผลปฏิบัติงานของ
เจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานท่ีเปQนพฤติกรรมท่ีเข;าข�ายการทุจริตต�อหน;าท่ี หรือผลการปฏิบัติหน;าท่ีของผู;บริหารท่ีเปQน
พฤติกรรมท่ีเข;าข�ายทุจริตในเชิงนโยบาย ซ่ึงพฤติกรรมดังกล�าวจะสะท;อนจากการรับรู;และประสบการณ7ตรงของ 
ผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย ท่ีเข;ามามีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานในภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหน�วยงาน นอกจากนี้  
ผลการชี้มูลความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. ซ่ึงเปQนข;อเท็จจริงอันน�าเชื่อ ยังเปQนการสะท;อน
พฤติกรรมดังกล�าวอีกด;วย โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย�อย ดังนี้ 
 

 
 
 

   3.1 ตัวช้ีวัดการถูกช้ีมูลความผิด 

       การถูกชี้มูลความผิดประกอบด;วย 1 ตัวชี้วัดย�อย คือ เรื่องชี้มูลความผิด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
    เรื่องช้ีมูลความผิด 



12 
 

     เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับผลจากการปฏิบัติงานของเจ;าหน;าท่ีของ
หน�วยงานท่ีเปQนพฤติกรรมอันเข;าข�ายการทุจริตต�อหน;าท่ี โดยพิจารณาจากเรื่องกล�าวหาท่ีมีมติชี้มูลความผิด
ของสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. ในช�วงระยะเวลาระหว�างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี  
30 เมษายน 2560 ซ่ึงเปQนช�วงระยะเวลาการใช;ข;อมูลเรื่องชี้มูลความผิดของเจ;าหน;าท่ีประกอบการประเมินท่ี
ต�อเนื่องจากการประเมินในปFงบประมาณ พ.ศ.2559 ท้ังนี้ เรื่องกล�าวหานั้นจะต;องมีมูลเหตุแห�งความผิดเกิดข้ึน
ต้ังแต�ปF พ.ศ.2558 ซ่ึงเปQนปFแรกท่ีได;มีการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐเต็มรูปแบบท่ัวประเทศ โดยมีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ข;อมูลการถูก 
ชี้มูลความผิด 

เรื่องชี้มูลความผิดของเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานตามฐานข;อมูลของสํานักงาน ป.ป.ช. 
และสํานักงาน ป.ป.ท 

  3.2 ตัวช้ีวัดการทุจริตต+อหน$าท่ี 

   การทุจริตต�อหน;าท่ีประกอบด;วย 2 ตัวชี้วัดย�อย ได;แก� (1) การรับสินบน และ (2) การใช;
ตําแหน�งหน;าท่ีในการเอ้ือประโยชน7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การรับสินบน 
    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท่ีเปQน
พฤติกรรมอันเข;าข�ายการทุจริตต�อหน;าท่ี ในลักษณะท่ีเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานมีการรับหรือเรียกรับเงิน  
สิ่งของหรือผลประโยชน7ใด ๆ จากผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย ซ่ึงผู;มีส�วนได;ส�วนเสียอาจเกิดการรับรู;การรับสินบนเหล�านั้น
จากการเคยได;ยิน ได;เห็น หรือรับทราบจากแหล�งอ่ืน ๆ หรืออาจเกิดจากการเคยจ�ายสินบนให;แก�เจ;าหน;าท่ีของ
หน�วยงานจริง โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 

IIT เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท�านมีการรับสิ่งของ การอํานวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิ
ประโยชน7อ่ืน ๆ จากผู;ท่ีต;องการสร;างความสัมพันธ7ท่ีดีและคาดหวังให;มีการตอบแทนในอนาคต 
เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท�านมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน7จากผู;อ่ืน 

EIT ท�านเคยได;ยินหรือรับทราบว�าเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานมีการรับสิ่งของ การอํานวยความสะดวก
ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน7อ่ืน ๆ จากผู;ท่ีต;องการสร;างความสัมพันธ7ท่ีดีและคาดหวัง 
ให;มีการตอบแทนในอนาคต 
ท�านเคยได;ยินหรือรับทราบว�าเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน7จากผู;อ่ืน 
ท�านเคยถูกเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานเรียกรับเงินหรือประโยชน7อ่ืน ๆ 

(2) การใช$ตําแหน+งหน$าท่ีในการเอ้ือประโยชน� 
    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท่ีเปQน
พฤติกรรมอันเข;าข�ายการทุจริตต�อหน;าท่ี ในลักษณะท่ีเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานมีการปฏิบัติหรือละเว;นการปฏิบัติ
หน;าท่ีหรือการใช;ตําแหน�งหน;าท่ีของตนเองอย�างไม�เปQนธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน7แก�ตนเอง พวกพ;อง หรือผู;อ่ืนซ่ึง
มีส�วนได;ส�วนเสียอาจเกิดการรับรู;การใช;ตําแหน�งหน;าท่ีในการเอ้ือประโยชน7ของเจ;าหน;าท่ีเหล�านั้นจากการเคยได;
ยิน ได;เห็น หรือรับทราบจากแหล�งอ่ืน ๆ หรืออาจเกิดจากการเคยถูกเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานใช;อํานาจหน;าท่ีใน
การปฏิบัติอย�างไม�เปQนธรรมโดยตรง เพ่ือเอ้ือประโยชน7แก�ตนเองหรือพวกพ;อง โดยมีประเด็นการประเมินแยก
ตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 

IIT เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท�านมีการใช;อํานาจหน;าท่ีเพ่ือเอ้ือประโยชน7แก�ตนเองหรือพวกพ;อง 
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  3.3 ตัวช้ีวัดความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 

   ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบายประกอบด;วย 1 ตัวชี้วัดย�อย ได;แก� ความปลอดจาก 
การทุจริตเชิงนโยบาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู;บริหารของหน�วยงานท่ีเปQน
พฤติกรรมอันเข;าข�ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงมีลักษณะเปQนการทุจริตท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ7เก้ือหนุนกัน
ระหว�างผู;บริหารของหน�วยงานกับ ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียท่ีเปQนหน�วยธุรกิจเอกชน/พวกพ;อง หรือมีการแทรกแซง
ทางการเมืองร�วมด;วย เพ่ือเอ้ือผลประโยชน7ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน�วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับ
การกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู;บริหารของหน�วยงาน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภท
ของแบบสํารวจ ดังนี้ 
 

IIT คู�สัญญาโครงการหรือสัมปทานใด ๆ ของหน�วยงานมีความเก่ียวข;องเชิงอุปถัมภ7หรือมี
ผลประโยชน7ร�วมกันกับผู;บริหารของหน�วยงาน 
นโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินงาน/การอนุมัติต�าง ๆ  ของหน�วยงานท�านถูกแทรกแซงจาก 
ฝ{ายการเมืองหรือผู;มีอํานาจ ก�อให;เกิดประโยชน7กับกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง 

EIT คู�สัญญาโครงการหรือ สัมปทานใด ๆ ของหน�วยงานมีความเก่ียวข;องเชิงอุปถัมภ7หรือ 
มีผลประโยชน7ร�วมกันกับผู;บริหารของหน�วยงาน 
นโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินงาน/การอนุมัติต�าง ๆ  ของหน�วยงานถูกแทรกแซงจาก 
ฝ{ายการเมืองหรือผู;มีอํานาจ ก�อให;เกิดประโยชน7กับกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง 

 

 4.  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร 

  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค7กร เปQนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติใน 
การปฏิบัติงานท่ีมีการปลูกฝcง สั่งสอน หรือถ�ายทอดแก�กันของเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานจากรุ�นสู�รุ�น จนกลายเปQน
แนวทางปฏิบัติประจํา หรือวัฒนธรรมของหน�วยงาน ซ่ึงวัฒนธรรมเหล�านั้นควรเปQน การปฏิบัติตนหรือทัศนคติท่ี
ดี เปQนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให;ไม�ยอมรับพฤติกรรม การทุจริตต�าง ๆ  ในหน�วยงาน จนกระท่ัง
ไม�ทนต�อการทุจริต และก�อให;เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส�งผลทําให;เจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานเกิด
ความอายหรือความกลัวท่ีจะกระทําการทุจริตได; รวมไปถึงกระบวนการของหน�วยงานท่ีจะต;องปลูกฝcงและสร;าง
ให;เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะ ผลประโยชน7ส�วนตนกับผลประโยชน7ส�วนรวม และกระบวนการของ
หน�วยงานท่ีมีการกําหนด แผนการปMองกันและปราบปรามการทุจริตในหน�วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการ

เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท�านมีส�วนได;ส�วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใด ๆ ของหน�วยงาน 
EIT ท�านเคยได;ยินหรือรับทราบว�าเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานมีการใช;อํานาจหน;าท่ีเพ่ือเอ้ือประโยชน7 

แก�ตนเองหรือพวกพ;อง 
ท�านเคยถูกเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติอย�างไม�เปQนธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน7แก�ตนเองหรือ 
พวกพ;อง 
เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานมีส�วนได;ส�วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใด ๆ ของหน�วยงาน 
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ตรวจสอบถ�วงดุลภายในท่ีเข;มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส�งผลให;เจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานเห็นความสําคัญและเกิด
ความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก�อให;เกิดเปQนวัฒนธรรมในการร�วมต�อต;านการทุจริตได;เช�นกัน โดยมี
ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย�อย ดังนี้  

 
 

  4.1 ตัวช้ีวัดการสร$างวัฒนธรรมสุจริตในหน+วยงาน  

   การสร;างวัฒนธรรมสุจริตในหน�วยงาน ประกอบด;วย 3 ตัวชี้วัดย�อย ได;แก� (1) การสืบทอด
วัฒนธรรมสุจริต (2) การไม�ทนต�อการทุจริต และ (3) การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 
     เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ
เจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานท่ีแสดงถึงการสั่งสอนหรือถ�ายทอดการปฏิบัติตนท่ีดีระหว�างเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงาน  
ซ่ึงเปQนพฤติกรรมท่ีส�งเสริมให;เกิดคุณธรรมและความซ่ือสัตย7สุจริต จนเกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) และกลายเปQนวัฒนธรรมสุจริตของหน�วยงาน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภท 
ของแบบสํารวจ ดังนี้ 

IIT เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท�านมีการถ�ายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดี มีคุณธรรม และซ่ือสัตย7สุจริต 
ให;แก�กันอยู�เสมอ 

   (2) การไม+ทนต+อการทุจริต  
    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงาน 
ท่ีไม�ยอมรับการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน�วยงาน ไม�ทนท่ีจะเห็นการทุจริตในหน�วยงาน พร;อมท่ีจะดําเนินการ 
เพ่ือหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น จนเกิดกระแสการลงโทษทางสังคม (Social Sanction)  
ภายในหน�วยงาน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 

IIT หากท�านพบเห็นการทุจริตเกิดข้ึนในหน�วยงานของท�าน ท�านจะไม�เพิกเฉยและพร;อมท่ีจะ
ดําเนินการ (เช�น ร;องเรียน แจ;งเบาะแส หรือให;ข;อมูลแก�ส�วนงานตรวจสอบภายในของหน�วยงาน) 
เพ่ือให;เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 
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   (3) การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต 
    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงาน  
ท่ีเห็นว�าการทุจริตนั้นเปQนสิ่งท่ีน�าอับอาย เนื่องจากจะไม�ได;รับการยอมรับและถูกต�อต;านจากสังคม (Social 
Sanction) จนไม�กล;าท่ีจะกระทําการทุจริต หรือตระหนักถึงบทลงโทษและ ผลของการทุจริตจนไม�กล;าท่ีจะ
กระทําการทุจริต โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 

IIT เจ;าหน;าท่ีท่ีทําการทุจริตในหน�วยงานของท�านยังคงลอยนวล และยังได;รับการยอมรับในหน�วยงานอยู� 
หากเกิดการกระทําการทุจริตในหน�วยงานของท�าน เรื่องดังกล�าวถือเปQนเรื่องท่ีน�าอับอายและ 
จะถูกแรงกดดันทางสังคมจากทุกส�วนในหน�วยงานเสมอ 

 

  4.2 ตัวช้ีวัดการปAองกันผลประโยชน�ทับซ$อน  

   การปMองกันผลประโยชน7ทับซ;อน ประกอบด;วย 1 ตัวชี้วัด คือ การดําเนินการเพ่ือปMองกัน
ผลประโยชน7ทับซ;อนในหน�วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   การดําเนินการเพ่ือปAองกันผลประโยชน�ทับซ$อนในหน+วยงาน 
    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของหน�วยงานท่ีส�งเสริมให;เจ;าหน;าท่ีใน
หน�วยงานมีความเข;าใจเก่ียวกับ การกระทําท่ีเปQนผลประโยชน7ทับซ;อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน7 
ส�วนตนและผลประโยชน7ส�วนรวมได; รวมถึงพฤติกรรมของเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานท่ีไม�เข;าข�ายการมีผลประโยชน7 
ทับซ;อน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 
 

EBIT มีการวิเคราะห7ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน7ทับซ;อน 
มีการจัดทําคู�มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปMองกันผลประโยชน7ทับซ;อน 
มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู;ภายในหน�วยงาน เพ่ือให;ความรู;เรื่อง 
การปMองกันผลประโยชน7ทับซ;อนแก�เจ;าหน;าท่ี 
มีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปMองกันผลประโยชน7ทับซ;อน 

IIT เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานท�าน ยังคงมีการนําวัสดุ หรืออุปกรณ7 และของใช;ในราชการ ไปใช;ใน 
การส�วนตัว 
การบริหารงานและการปฏิบัติงานในหน�วยงานท�านมีการเอ้ือประโยชน7ต�อบุคคลบางกลุ�ม 

 

  4.3 ตัวช้ีวัดการปAองกันและปราบปรามการทุจริตในหน+วยงาน 

   การปMองกันและปราบปราบการทุจริตในหน�วยงาน ประกอบด;วย 2 ตัวชี้วัดย�อย ได;แก�  
(1) แผนปฏิบัติการปMองกันและปราบปรามการทุจริต และ (2) การตรวจสอบถ�วงดุลภายในหน�วยงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) แผนปฏิบัติการปAองกันและปราบปรามการทุจริต 
    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหา เก่ียวกับกระบวนการของหน�วยงานท่ีแสดงถึงการให;
ความสําคัญในการปMองกันการทุจริต โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการปMองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน�วยงาน ซ่ึงนอกจากจะต;องมีการวิเคราะห7ผล การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล�าวในปFท่ีผ�านมาแล;ว 
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ยังต;องมีการนําไปสู�การปฏิบัติอย�างเปQนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเช�นกัน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตาม
ประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้  

EBIT มีการวิเคราะห7ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปMองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน�วยงานประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปMองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปFงบประมาณ พ.ศ.2560 
มีผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปMองกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงาน
ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IIT แผนปฏิบัติการปMองกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงานท�านถูกนําไปสู�การปฏิบัติ 
อย�างเปQนรูปธรรม 
แผนปฏิบัติการปMองกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงานของท�านสามารถยับย้ัง 
การทุจริตในหน�วยงานได;อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

(2) การตรวจสอบถ+วงดุลภายในหน+วยงาน 
    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของหน�วยงานในการตรวจสอบถ�วงดุล
ภายในเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต โดยกลุ�มคนท่ีมีบทบาทหน;าท่ี  
ซ่ึงต;องมีการดําเนินการอย�างเปQนอิสระและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ�วงดุลภายในหน�วยงาน โดยมี
ประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 

EBIT มีการรวมกลุ�มของเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร�งใส 
กรณีท่ีมีการรวมกลุ�มของเจ;าหน;าท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร�งใส กลุ�มดังกล�าวมีกิจกรรมท่ีแสดง
ถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน�วยงานให;มีความโปร�งใสยิ่งข้ึน 

IIT หน�วยงานตรวจสอบภายในของหน�วยงานท�านมีการดําเนินงานอย�างอิสระ ไม�ถูกแทรกแซง 
จากผู;บริหารหรือผู;มีอํานาจ 
หน�วยงานตรวจสอบภายในของหน�วยงานท�านสามารถตรวจสอบยับยั้ง หรือปMองกันการทุจริต
ได;อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

 5.  ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน+วยงาน 

  ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน เปQนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับกระบวนการของ หน�วยงาน
และพฤติกรรมของเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานท่ีแสดงถึงการให;ความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ท่ีจะต;องกําหนดให;
มีคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการปฏิบัติงานตามคู�มือหรือ มาตรฐานนั้นอย�างเคร�งครัดอยู�
เสมอ รวมถึงจะต;องให;ความสําคัญกับการปฏิบัติงานอย�างเปQนธรรม และเท�าเทียมกัน ซ่ึงถือเปQนลักษณะคุณธรรม
ท่ีหน�วยงานจะต;องปฏิบัติต�อผู;มีส�วนได;ส�วนเสียของ หน�วยงาน นอกจากนี้ หน�วยงานจะต;องมีคุณธรรมใน 
การบริหารงานภายในหน�วยงาน ท้ังการบริหารงานบุคคล พฤติกรรมการใช;จ�ายเงินงบประมาณของหน�วยงาน 
พฤติกรรมของหัวหน;างานในการมอบหมายงาน ตลอดจนการให;ความสําคัญกับสภาพแวดล;อมและอุปกรณ7 
ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย�อย ดังนี้ 
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  5.1 ตัวช้ีวัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

   มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบด;วย 2 ตัวชี้วัดย�อย ได;แก� (1) มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และ (2) ความเปQนธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของ หน�วยงานท่ีแสดงถึงการให;
ความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงาน โดยการกําหนด ให;มีคู�มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการกํากับดูแลเจ;าหน;าท่ีให;ปฏิบัติงานตามคู�มือ หรือมาตรฐาน รวมท้ังเจ;าหน;าท่ี
จะต;องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย�างเปQนมาตรฐานและเปQนไปตาม ระเบียบข้ันตอนอย�างเคร�งครัดอยู�เสมอ  
โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 

EBIT มีคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

EIT เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบข้ันตอนอย�างเคร�งครัด เปQนมาตรฐาน และ 
ยึดหลักความถูกต;องอยู�เสมอ 

 
(2) ความเปEนธรรมในการปฏิบัติงาน 

     เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการ ของหน�วยงานท่ีแสดงถึงการให;
ความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ;าหน;าท่ีในหน�วยงานท่ีมี ความเปQนธรรมต�อผู;รับบริการหรือผู;มีส�วนได;
ส�วนเสียอย�างเท�าเทียมกัน โดยการแสดงข้ันตอน การปฏิบัติงานและระยะเวลาท่ีใช;ในการดําเนินการให;
ผู;ใช;บริการหรือผู;มีส�วนได;ส�วนเสียทราบอย�างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบเพ่ือปMองกันการละเว;นการปฏิบัติ
หน;าท่ีของเจ;าหน;าท่ี รวมท้ังเจ;าหน;าท่ี จะต;องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย�างเปQนธรรม เท�าเทียม ไม�เลือก
ปฏิบัติ หรือละเว;นการปฏิบัติ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ 
ดังนี้ 

EBIT มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาท่ีใช;ในการดําเนินการให;
ผู;รับบริการหรือให;ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียทราบอย�างชัดเจน 
มีระบบการปMองกันหรือตรวจสอบเพ่ือปMองกันการละเว;นการปฏิบัติหน;าท่ีตามภารกิจหลัก 
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EIT เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปQนธรรม เท�าเทียม ไม�เลือกปฏิบัติ 

  5.2 ตัวช้ีวัดคุณธรรมในการบริหารงาน 

   คุณธรรมในการบริหารงาน ประกอบด;วย 4 ตัวชี้วัดย�อย ได;แก� (1) การบริหารงานบุคคล  
(2) การบริหารงบประมาณ (3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน และ (4) การบริหารสภาพแวดล;อมในการทํางาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การบริหารงานบุคคล 
    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของ หน�วยงานท่ีแสดงถึงการมีคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคลภายในหน�วยงาน ท้ังในด;านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช�น การคัดเลือก การบรรจุ 
แต�งต้ัง โยกย;าย พิจารณาความดีความชอบ ด;านกระบวนการสร;างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการธํารงรักษา
คนดี คนเก�ง และด;านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ 
ดังนี้ 

IIT กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต�งต้ัง โยกย;าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือ
การให;สิทธิประโยชน7ต�าง ๆ  ในหน�วยงานท�าน ยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ7 เส;นสาย 
หรือผลประโยชน7อ่ืน ๆ แอบแฝง 
หน�วยงานของท�านมีระบบการธํารงรักษาคนดี คนเก�ง และเสริมสร;างแรงจูงใจให;เจ;าหน;าท่ีใน
หน�วยงานปฏิบัติงานให;กับหน�วยงานอย�างจงรักภักดี 
หน�วยงานของท�านมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู;เข;ารับการฝ}กอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงาน การให;ทุนการศึกษา อย�างโปร�งใส เปQนธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ 

 
(2) การบริหารงบประมาณ  

    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการดําเนินงานของหน�วยงานท่ีแสดงถึงการมี
คุณธรรมในการบริหารงบประมาณ มีการใช;จ�ายเงินงบประมาณอย�างโปร�งใส และจะต;องพิจารณาใช;จ�ายใน 
สิ่งท่ีจําเปQนต�อการดําเนินงานตามภารกิจของหน�วยงานอย�างคุ;มค�าและเกิดประโยชน7สูงสุด โดยเม่ือมีการใช;
จ�ายเงินงบประมาณแล;ว ก็จะต;องมีการรายงานตามข;อเท็จจริงเช�นกัน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตาม
ประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 

IIT หน�วยงานของท�านใช;จ�ายงบประมาณอย�างโปร�งใสและตรวจสอบได; 
หน�วยงานของท�านยังคงมีการรายงานการใช;เงินท่ีเปQนเท็จ เช�น ค�าล�วงเวลา ค�าเดินทาง ค�าวัสดุ 
อุปกรณ7ต�าง ๆ ฯลฯ 
หน�วยงานของท�านใช;จ�ายเงินงบประมาณตามความจําเปQนและเกิดความคุ;มค�าสูงสุด 

 
 

(3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน 
    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมของหัวหน;างานท่ีแสดงถึงการมีคุณธรรมใน
การสั่งงานหรือมอบหมายงานให;แก�ผู;ใต;บังคับบัญชา ท่ีจะต;องคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหน;าท่ีตามกฎหมาย 
ขอบเขตตามคําบรรยายลักษณะงานท่ีหน�วยงานกําหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หน;าท่ี และความรับผิดชอบ  
ไม�สั่งงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับธุระส�วนตัว มีความเปQนธรรม เท�าเทียม ไม�เลือกปฏิบัติ มีการสื่อสารสร;างความเข;าใจ 
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เอาใจใส�  ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบั ติงานของผู; ใต; บังคับบัญชาอยู� เสมอ และพร;อมเข;าช�วยเหลือ เม่ือ
ผู;ใต;บังคับบัญชาเกิดปcญหาในการปฏิบัติงานโดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 
 

IIT ผู;ดํารงตําแหน�งในระดับหัวหน;างานในหน�วยงานของท�านยังปรากฏพฤติกรรมการสั่งงานใน 
เรื่องท่ีเก่ียวกับธุระส�วนตัว 
ผู;ดํารงตําแหน�งในระดับหัวหน;างานในหน�วยงานของท�านมีการมอบหมายงานต�อผู;ใต;บังคับบัญชา
อย�างเปQนธรรมไม�เลือกปฏิบัติ 
ผู;ดํารงตําแหน�งในระดับหัวหน;างานในหน�วยงานของท�านมีการอธิบายรายละเอียดของงาน 
กําหนด เปMาหมาย ติดตาม ให;คําแนะนํา และร�วมแก;ไขปcญหา ในงานท่ีได;รับมอบหมายให;
ผู;ใต;บังคับบัญชาเสมอ 

 
(4) การบริหารสภาพแวดล$อมในการทํางาน  

    เปQนตัวชี้วัดย�อยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับ กระบวนการของหน�วยงานท่ีแสดงถึงการให;
ความสําคัญกับสภาพแวดล;อมท่ีเอ้ืออํานวยและสนับสนุน การปฏิบัติงานของเจ;าหน;าท่ี โดยมีประเด็น 
การประเมินแยกตามประเภทของแบบสํารวจ ดังนี้ 

 
IIT หน�วยงานของท�านมีความพร;อมด;านสถานท่ีและอุปกรณ7สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 
หมายเหตุ :     EBIT  หมายถึง    แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ7 (Evidence – Based Integrity  
        and Transparency Assessment) 

    IIT    หมายถึง   แบบสํารวจความคิดเห็นผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายใน 
       (Internal Integrity and Transparency Assessment) 
    EIT   หมายถึง    แบบสํารวจความคิดเห็นผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอก 
       (External Integrity and Transparency Assessment) 

 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ จึงเปQนการประเมิน
หน�วยงานภาครัฐอย�างครอบคลุมทุกมิติท้ังในระดับบริหารงานของผู;บริหารและระดับการปฏิบัติงานของ
เจ;าหน;าท่ี เก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการดําเนินงานของหน�วยงาน วัฒนธรรมขององค7กร รวมไปถึงผลจาก
การดําเนินงานของหน�วยงานต�อผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย ซ่ึงล;วนแต�มีความสําคัญและสามารถสะท;อนให;เห็นถึง
คุณลักษณะท่ีดีในการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ท่ีหน�วยงานภาครัฐและเจ;าหน;าท่ี
ของรัฐพึงจะต;องมีและยึดถือปฏิบัติได;เปQนอย�างดี ดังนั้น เพ่ือให;การประเมินครอบคลุมในทุกมิติดังกล�าว 
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ จึงประเมินทั้งจากระบบ 
การดําเนินงานของหน�วยงานซ่ึงจะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน และประเมินจากการรับรู;ของผู;มีส�วนได;
ส�วนเสียซ่ึงพิจารณาจากผลของการสํารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข;อมูลจากผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายใน
หน�วยงานได;แก� เจ;าหน;าท่ีของหน�วยงาน และจัดเก็บจากผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอกหน�วยงาน ได;แก� ผู;รับบริการ
หรือผู;ท่ีได;รับผลกระทบจากการดําเนินงานของหน�วยงาน สํานักงาน ป.ป.ช. จึงได;กําหนดให;มีเครื่องมือสําหรับ
การประเมิน จํานวน 3 เครื่องมือ ได;แก� 



20 
 

(1) แบบสํารวจหลักฐานเชิ งประจักษ7  (Evidence – Based Integrity and 
Transparency  

Assessment: EBIT) เก็บข;อมูลเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติและกระบวนการดําเนินงานของหน�วยงานท่ีรับการประเมิน 
(2) แบบสํ า รวจความ คิ ด เห็ นผู; มี ส� วนได; ส� วน เสี ยภาย ใน  ( Internal Integrity and 

Transparency  
Assessment: IIT) เก็บข;อมูลการรับรู;หรือประสบการณ7ตรงของผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายใน (Internal Stakeholders) 
ต�อหน�วยงานท่ีรับการประเมิน 

(3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอก (External Integrity and  
Transparency Assessment: EIT) เก็บข;อมูลการรับรู;หรือประสบการณ7ตรงของผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอก 
(External Stakeholders) ต�อหน�วยงานท่ีรับการประเมิน 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ จึงเปQนการประเมิน
ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีความครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกมิติของหน�วยงาน และสะท;อนถึง
คุณลักษณะสําคัญเก่ียวกับคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐอย�างครบถ;วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
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 �   แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ7 (EBIT) 
 �   แบบสํารวจความคิดเห็นผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายใน (IIT) 
 �   แบบสํารวจความคิดเห็นผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอก (EIT) 
 �   ข;อมูลการชี้มูลความผิดของสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. 
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แผนภาพที่ 1  รายละเอียดดัชนี ตวัชี้วัด และตัวชี้วัดย�อยการประเมนิคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 วิธีการศึกษาวิจัย 
 การดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค7กรปกครองส�วนท;องถิ่น 
ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปFงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค7 2 ประการ คือ 1) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค7กรปกครองส�วนท;องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี  และ 2) เพ่ือจัดทํา
ข;อเสนอแนะแก�องค7กรปกครองส�วนท;องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ที่เข;ารับการประเมิน สําหรับ 
การปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดของระเบียบ 
วิธีวิจัย ดังนี้ 

 3.1.1 วิธีการศึกษาวิจัย 

  การประเมิน ITA ใช;วิธีวิจัยท่ีสําคัญ 2 วิธี คือ 
   1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข;อมูลเอกสารหรือหลักฐานต�าง ๆ 
ตามแบบสํารวจ Evidenced- based โดยให;หน�วยงานภาครัฐตอบคําถามต�าง ๆ เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีหน�วยงานดําเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร�งใสสําหรับหน�วยงานภาครัฐ 
   2) การวิจัยจากแบบสํารวจกลุ�มตัวอย�าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข;อมูล
เก่ียวกับข;อคิดเห็นจากกลุ�มตัวอย�างท่ีตอบคําถามตามแบบสํารวจ External และแบบสํารวจ Internal  
ซ่ึงเก่ียวกับความรู;ความเข;าใจและประสบการณ7ของผู;ตอบแบบสํารวจในเรื่องการปฏิบัติงานกระบวนการและ
พฤติกรรมของบุคลากรในหน�วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร�งใส ความพร;อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค7กร และคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน โดยการกําหนดกลุ�มตัวอย�าง 
ให;สอดคล;อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเปQนตัวแทนท่ีดีตามหลักวิชาการ 

 3.1.2 เครื่องมือท่ีใช$ในการประเมิน 

  คณะท่ีปรึกษาดําเนินการสํารวจตามระบบการประเมิน ITA ด;วยแบบสํารวจ 3 แบบ ตามแบบท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด คือ 
   1) แบบสํารวจ Internal เปQนการประเมินจากข;อคิดเห็นของเจ;าหน;าท่ีภายในหน�วยงาน
ภาครัฐท่ีปฏิบัติงานในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ7แบบเผชิญหน;า ทางไปรษณีย7 ทางโทรศัพท7 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส7 ทางแบบสอบถามออนไลน7 หรือวิธีการท่ีคณะท่ีปรึกษาเห็นว�ามีความเหมาะสมใน
การวิจัย 

2) แบบสํารวจ External เปQนการประเมินจากข;อคิดเห็นของผู;รับบริการหรือผู;ท่ีมีส�วนได; 
ส�วนเสียของหน�วยงานภาครัฐในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ7แบบเผชิญหน;า ทางไปรษณีย7  
ทางโทรศัพท7 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส7 ทางแบบสอบถามออนไลน7หรือวิธีการท่ีคณะท่ีปรึกษาเห็นว�ามี 
ความเหมาะสมในการวิจัย 
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   3) แบบสํารวจ Evidence-Based เปQนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน�วยงาน
ภาครัฐในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช;หลักฐานเชิงประจักษ7 โดยหน�วยงานภาครัฐตอบคําถามตาม 
ความเปQนจริงตามแบบสํารวจและแนบเอกสารหรือหลักฐานอ;างอิงหรือประกอบ 

3.2 ประชากรและกลุ+มตัวอย+างเปAาหมาย และการคัดเลือกกลุ+มตัวอย+าง 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค7กรปกครองส�วนท;องถ่ิน 
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะท่ีปรึกษาได;จําแนกกลุ�มประชากรเปMาหมาย 
(Target Population) การสุ�มตัวอย�าง (Sampling Method) และขนาดตัวอย�าง (Sample Size) ตามประเภท
ของการประเมินดังนี้ 

 3.2.1 แนวทางการประเมินตามแบบสํารวจ Internal 

  แบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT เปQนการประเมินจาก
ข;อคิดเห็นของเจ;าหน;าท่ีภายในหน�วยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงานในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช;วิธีการสํารวจ 
โดยการสัมภาษณ7แบบเผชิญหน;า (Face-to-Face Interview) การทอดแบบร�วมกับการส�งจดหมายอิเล็กทรอนิกส7 
หรือการสัมภาษณ7ทางโทรศัพท7และส�งแบบประเมินทางไปรษณีย7ให;กับกลุ�มเปMาหมาย ท้ังนี้อาจจะใช;หลายวิธี
ร�วมกันข้ึนอยู�กับความเหมาะสม 
  กลุ�มประชากรเปMาหมายในการศึกษาได;แก�บุคลากรภายในหน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมินท่ีมี
อายุงานต้ังแต� 1 ปFข้ึนไป และครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาสําหรับดําเนินงานในการประเมิน
ครั้งนี้จํานวนบุคลากรในหน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมิน โดยมีขนาดตัวอย�างอย�างน;อย 100 ตัวอย�าง ซ่ึงหาก
หน�วยงานใดมีจํานวนประชากรน;อยกว�า 100 ราย จะมีการเก็บข;อมูลจากประชากรท้ังหมด 
  การเลือกตัวอย�าง คณะท่ีปรึกษาใช;วิธีการสุ�มตัวอย�างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic 
Sampling) ซ่ึงเปQนวิธีการสุ�มตัวอย�างท่ีคํานึงถึงความเปQนไปได;ในทางสถิติโดยทําการแบ�งชั้นภูมิตามลักษณะ
โครงสร;างการบริหารงานของแต�ละหน�วยงานและให;มีการกระจายตัวอย�างตามลักษณะของประชากร
เปMาหมายโดยโครงสร;างของหน�วยงานมีดังนี้  

1) สายบริหาร ได;แก� ปลัด รองปลัด 
2) สายปฏิบัติ ได; สํานักงานปลัด ส�วนการคลัง ส�วนโยธา ส�วนการศึกษา ส�วนสาธารณสุข  

  เกณฑ7ในการคัดเลือกตัวอย�างแบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment: 
IIT ประกอบด;วยบุคลากรภายในหน�วยงาน ข;าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ;างท่ีมีอายุการทํางานต้ังแต�หนึ่งปF
ข้ึนไป โดยหน�วยงานจะต;องจัดเตรียมชื่อ – นามสกุล ตําแหน�งสังกัด เบอร7โทรศัพท7 (มือถือ,ท่ีทํางาน) ท่ีอยู�และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส7 ของบุคลากรในหน�วยงานให;ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาและจัดส�งให;
คณะท่ีปรึกษา 

 3.2.2 แนวทางการประเมินตามแบบสํารวจ External 

  แบบสํารวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT เปQนการประเมินจาก
ข;อคิดเห็นของผู;รับบริการหรือผู;มีส�วนได;ส�วนเสียของหน�วยงานภาครัฐในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช;วิธีการ
สํารวจโดยการสัมภาษณ7แบบเผชิญหน;า (Face-to-Face Interview) การทอดแบบร�วมกับการส�งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส7 หรือการสัมภาษณ7ทางโทรศัพท7และส�งแบบประเมินทางไปรษณีย7ให; กับกลุ�มเปMาหมาย 
ท้ังนี้อาจจะใช;หลายวิธีร�วมกันข้ึนอยู�กับความเหมาะสม 
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  กลุ�มประชากรเปMาหมายในการศึกษาได;แก�ผู;รับบริการหรือผู;มีส�วนได;ส�วนเสียของหน�วยงาน
ภาครัฐในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีขนาดกลุ�มตัวอย�างอย�างน;อย 100 ตัวอย�าง ครอบคลุมตามลักษณะ
โครงสร;างการบริหารและประเภทผู;รับบริการ หากหน�วยงานมีจํานวนประชากรน;อยกว�า 100 ราย จะมีการเก็บ
ข;อมูลจากประชากรท้ังหมด  
  การเลือกตัวอย�าง คณะท่ีปรึกษาใช;วิธีการสุ�มตัวอย�างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic 
Sampling) ซ่ึงเปQนวิธีการสุ�มตัวอย�างท่ีคํานึงถึงความเปQนไปได;ในทางสถิติโดยการแบ�งชั้นภูมิตามลักษณะ
โครงสร;างการบริหารงานและประเภทผู;รับบริการ (ประชาชนท่ัวไปและผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย) ของแต�ละหน�วยงาน 
รวมท้ังให;มีการกระจายของกลุ�มตัวอย�างตามลักษณะของประชากรเปMาหมาย โดยมีการแบ�งเปQนผู;มีส�วนได; 
ส�วนเสียภายนอกตามภารกิจ ได;แก� 

1) ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอกตามภารกิจหลัก 
2) ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอกตามภารกิจสนับสนุน 
3) ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอกในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ;าง 

  เกณฑ7ในการคัดเลือกตัวอย�างตามแบบสํารวจ External Integrity & Transparency 
Assessment: EIT ประกอบด;วยผู;รับบริการ/ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียของหน�วยงานนั้น ๆ อย�างแท;จริง โดยระบุ
ประเภทของการมีส�วนได;ส�วนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน�วยงานรวมถึงประชาชนท่ีเปQน
ผู;รับบริการตามภารกิจหลักของหน�วยงานโดยทางตรงหรือทางอ;อมโดยหน�วยงานจะต;องจัดเตรียมชื่อ-นามสกุล
ตําแหน�งสังกัด เบอร7โทรศัพท7 (มือถือ, ท่ีทํางาน) ท่ีอยู�และจดหมายอิเล็กทรอนิกส7 ของผู;มีส�วนได;ส�วนเสียดังกล�าว 
ใ น ร อ บ ปF ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. 2560 จํานวน 500 รายชื่อ และจัดส�งให;คณะท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการคัดเลือกกลุ�มตัวอย�างให;เหลือ 
จํานวน 100 รายชื่อ ซ่ึงใช;วิธีการจับฉลาก โดยกระจายจากงานที่เข;ารับบริการกรณีหน�วยงานมีผู;รับบริการ/ 
ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียน;อยกว�า 500 คน ให;จัดส�งรายชื่อท้ังหมด 
 

ประเภทของผู$มีส+วนได$ส+วนเสีย 
จําแนกตามกลุ+มภารกิจของหน+วยงาน 

จํานวน/สัดส+วน 

1. ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอกตามภารกิจหลัก ไม�น;อยกว�า 200 รายชื่อ 
2. ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอกตามภารกิจสนับสนุน ไม�น;อยกว�า 100 รายชื่อ 
3. ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอกในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ;าง ไม�น;อยกว�า 200 รายชื่อ 

รวม อย�างน;อย 500 รายชื่อ 

 หมายเหตุ:  1. เพ่ิมเติมจากท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท;องถ่ินมีหนังสือแจ;งเวียน 
    2. กรณีผู;มีส�วนได;ส�วนเสียในแต�ละกลุ�มมีจํานวนไม�ถึงเกณฑ7ให;จัดส�งท้ังหมด 
 

 3.2.3 แนวทางการประเมินตามแบบสํารวจ Evidence - Based 

  แบบสํารวจ Evidence – Based Integrity & Transparence Assessment: EBIT เปQน 
การประเมินการปฏิบัติงานของหน�วยงานภาครัฐ ในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  การประเมินโดยใช;แบบสํารวจ Evidence – Based Integrity & Transparence Assessment: 
EBIT รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 จะใช;แบบสํารวจ 2 ชุด ต�อ 1 หน�วยงาน โดยหน�วยงานภาครัฐจะต;องดําเนินการตอบ
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แบบสํารวจตามความเปQนจริงพร;อมกับแนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข;องเพ่ือประกอบการ
อ;างอิงคําตอบในข;อคําถามนั้นและจัดส�งให;คณะท่ีปรึกษาดําเนินต�อไป 
  การจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบแบบสํารวจ Evidence – Based 
Integrity & Transparence Assessment: EBIT นั้น หน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมินจะต;องสอบทานเอกสาร/
หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีส�งมาพิจารณาในแต�ละประเด็นคําถามให;สอดคล;องกับภารกิจท่ีหน�วยงานเลือก
ประเด็นคําถามท่ีมีลักษณะความต�อเนื่อง กับควรสอบทานรายการเอกสาร/หลักฐานภายใต;แผนงาน/โครงการ
เดียวกันรวมท้ังสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลักฐานให;สอดคล;องกับรอบปFงบประมาณท่ีดําเนินการประเมิน 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย 
 คณะท่ีปรึกษาดําเนินการสํารวจตามระบบการประเมิน ITA ด;วยแบบสํารวจ 3 แบบ ตามแบบท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด คือ 
  3.3.1 แบบสํารวจ Internal เปQนการประเมินจากข;อคิดเห็นของเจ;าหน;าท่ีภายในหน�วยงาน
ภาครัฐท่ีปฏิบัติงานในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ7แบบเผชิญหน;า ทางไปรษณีย7 ทางโทรศัพท7  
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส7 ทางแบบสอบถามออนไลน7 หรือวิธีการท่ีคณะท่ีปรึกษาเห็นว�ามีความเหมาะสมใน
การวิจัย 

  3.3.2 แบบสํารวจ External เปQนการประเมินจากข;อคิดเห็นของผู;รับบริการหรือผู;ท่ีมีส�วนได; 
ส�วนเสียของหน�วยงานภาครัฐในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ7แบบเผชิญหน;า ทางไปรษณีย7  
ทางโทรศัพท7 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส7 ทางแบบสอบถามออนไลน7หรือวิธีการท่ีคณะท่ีปรึกษาเห็นว�ามี 
ความเหมาะสมในการวิจัย 
  3.3.3 แบบสํารวจ Evidence-Based เปQนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน�วยงานภาครัฐ
ในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช;หลักฐานเชิงประจักษ7 โดยหน�วยงานภาครัฐตอบคําถามตามความเปQนจริง
ตามแบบสํารวจและแนบเอกสารหรือหลักฐานอ;างอิงหรือประกอบ 
 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข$อมูล 
 การเก็บรวบรวมข;อมูลกลุ�มตัวอย�างจากประชากรของหน�วยงาน สํานักงานส�งเสริมการปกครอง
ท;องถิ ่นจังหวัดอุดรธานี จะมีหนังส ือแจ;งปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสใน 
การดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปFงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ให;หน�วยงานผู;รับประเมินทราบ เพ่ือให;หน�วยงานท่ีรับการประเมินจัดส�งรายชื่อ นามสกุล ตําแหน�ง  
ท่ีอยู� โทรศัพท7 และจดหมายอิเล็กทรอนิกส7 ของเจ;าหน;าท่ีในสังกัดซ่ึงจะต;องครอบคลุมตามโครงสร;าง สายงาน 
กลุ�มตําแหน�งของแต�ละหน�วยงาน สําหรับทําการสุ�มตัวอย�าง โดยให;กระจายตัวอย�างไปตามประเภทและระดับ
ของเจ;าหน;าท่ี เพ่ือให;ได;ตัวแทนท่ีดีของประชากร จากนั้นท่ีปรึกษาจะใช;แบบสํารวจ Internal โดยการสัมภาษณ7
แบบเผชิญหน;า ทางไปรษณีย7 ทางโทรศัพท7 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส7ทางแบบสอบถามออนไลน7 หรือวิธีการท่ี
คณะท่ีปรึกษาเห็นว�ามีความเหมาะสมในการวิจัย 
 สําหรับการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู;ใช;บริการหรือผู;มีส�วนได;ส�วนเสียของ
หน�วยงาน หน�วยงานภาครัฐท่ีเปQนกลุ�มเปMาหมายต;องจัดส�งข;อมูลรายชื่อ ท่ีอยู� เบอร7โทรศัพท7 และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส7 ของกลุ�มผู;ใช;บริการหรือผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย จากนั้นที่ปรึกษาจะใช;แบบสํารวจ External 
โดยการสัมภาษณ7แบบเผชิญหน;า ทางไปรษณีย7 ทางโทรศัพท7 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส7 ทางแบบสอบถาม
ออนไลน7 หรือวิธีการท่ีคณะท่ีปรึกษาเห็นว�ามีความเหมาะสมในการวิจัย 
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 ส�วนแบบสํารวจการใช;หลักฐานเชิงประจักษ7 (Evidence – Based) ท่ีปรึกษาจะดําเนินการจัดส�งแบบ
สํารวจให;แก�หน�วยงานภาครัฐกลุ�มเปMาหมาย สําหรับตอบประเด็นคําถามท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน พร;อมท้ังทํา
การรวบรวมข;อมูลบนพ้ืนฐานท่ีเปQนจริงจากเอกสาร/หลักฐานต�าง ๆ โดยใช;แบบสํารวจ 2 ชุด ต�อ 1 หน�วยงาน 

 3.4.1 วิธีการเก็บข$อมูล 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค7กรปกครองส�วนท;องถ่ินในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี  ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได;มีวิธีการเก็บรวมรวมข;อมูลโดยจําแนกตามประเภท
ข;อมูลดังนี้ 
   1) วิธีการเก็บรวมรวมข;อมูลแบบสํารวจ Internal โดยใช;วิธีรวบรวมโดยการให;เจ;าหน;าท่ี
ภายในหน�วยงานท่ีถูกประเมินตอบแบบสํารวจด;วยตนเอง (Self – administered Questionnaire Survey) หรือ
การสัมภาษณ7แบบเผชิญหน;า (Face – to – Face Interview) ทางไปรษณีย7 ทางโทรศัพท7 ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส7 ทางแบบสอบถามออนไลน7 หรือวิธีการอ่ืนท่ีท่ีปรึกษาเห็นว�าเหมาะสม 
   2) วิธีการเก็บรวมรวมข;อมูลแบบสํารวจ External ใช;วิธีการรวบรวมข;อมูลโดยแยกตาม
ประเภทการให;บริการของหน�วยงานโดยหน�วยงานท่ีให;บริการของประชาชนโดยตรง (Counter Service)  
ซ่ึงให;ผู;รับบริการตอบแบบสํารวจด;วยตนเอง (Self-administered Questionnaire Survey) หรือการสัมภาษณ7
แบบเผชิญหน;า (Face – to – Face Interview)  
   3) วิธีการเก็บรวบรวมข;อมูลหลักฐานเชิงประจักษ7 Evidence – Based Integrity & 
Transparence Assessment: EBIT  ใช;วิธีการรวบรวมข;อมูลท่ีเปQนจริงจากเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข;อง โดยคณะท่ีปรึกษาจะจัดส�งแบบสํารวจ 1 ชุดต�อ 1 หน�วยงานให;กับหน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมิน
ดําเนินการตอบแบบสํารวจความเปQนจริงพร;อมกับแนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข;อง 
เพ่ือประกอบการอ;างอิงคําตอบในข;อคําถามนั้น ๆ และจัดส�งคณะท่ีปรึกษานอกจากนี้ผู;วิจัยได;มีการอธิบาย 
ข;อคําถามให;แก�หน�วยงานได;รับทราบอย�างละเอียด 
   4) วิธีการเก็บรวมรวมข;อมูลตัวชี้วัดท่ีเก่ียวกับการถูกชี้ มูลความผิดของเจ;าหน;าท่ีใน
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินจะประสานงานเพ่ือขอข;อมูลเก่ียวกับการถูกชี้มูลความผิดของเจ;าหน;าท่ี 
ในหน�วยงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. 

 3.4.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  ข้ันตอนในการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานของ
องค7กรปกครองส�วนท;องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปFงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จังหวัดอุดรธานี สําหรับหน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมินมีดังนี้ 

  1)  ก+อนการดําเนินงาน 

   หน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค7กร
ปกครองส�วนท;องถ่ิน ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุดรธานี ต;องเตรียมความพร;อมเพ่ือเข;ารับ 
การประเมินดังนี้ 
   1.1) เข;าร�วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะท่ีปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร;อมใน 
การเข;ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐและเพ่ือการสร;าง
ความรู; ความเข;าใจในวัตถุประสงค7ของโครงการตลอดจนวิธีการจัดเก็บข;อมูลตามแบบสํารวจท้ัง 3 แบบ  
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โดยทางท่ีปรึกษาจัดประชุมชี้แจงแก�ผู;ประสานงานหน�วยงาน เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2560 ณ หอประชุมทอง
ใหญ� ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
   1.2) จัดเตรียมรายชื่อเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานจํานวน 2 ท�าน เพ่ือทําหน;าท่ีประสานงานใน
ระหว�างท่ีหน�วยงานกําลังเข;ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ
แก�คณะท่ีปรึกษา 
   1.3) จัดเตรียมชื่อ – นามสกุลตําแหน�งสังกัดเบอร7โทรศัพท7 (มือถือ, ท่ีทํางาน) ท่ีอยู�และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส7 ของบุคลากรท้ังหมดให;ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาตามแบบฟอร7ม 
ท่ีกําหนดและจัดส�งคณะท่ีปรึกษาเพ่ือใช;ในการจัดเก็บข;อมูลตามแบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency 
Assessment: IIT ต�อไป 
   1.4) จัดเตรียมชื่อ – นามสกุลตําแหน�งสังกัดเบอร7โทรศัพท7 (มือถือ, ท่ีทํางาน) ท่ีอยู� และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส7 ของผู;มีส�วนได;ส�วนเสียในรอบปFงบประมาณท่ีผ�านมาตามแบบฟอร7มท่ีกําหนดและ
จัดส�งให;คณะท่ีปรึกษาเพ่ือใช;ในการจัดเก็บข;อมูลตามแบบสํารวจ External Integrity & Transparency 
Assessment: EIT ต�อไป 
   1.5) หน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมินต;องจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข;องเพ่ือใช;ประกอบแบบสํารวจ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 
โดยหน�วยงานจะต;องสอบทานเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข;องในแต�ละประเด็นคําถามเพ่ือให; 
มีความสอดคล;องกับภารกิจท่ีหน�วยงานเลือกและประเด็นคําถามท่ีมีลักษณะความต�อเนื่องกับความสอบทาน
รายการเอกสาร/หลักฐานภายใต;แผนงาน/โครงการเดียวกัน รวมท้ังสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลักฐาน
ให;สอดคล;องกับรอบปFงบประมาณท่ีดําเนินการประเมินและจัดส�งให;คณะท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการตรวจ
ประเมินต�อไป 
   1.6) หน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมินอํานวยความสะดวกให;แก�คณะท่ีปรึกษาโครงการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐในการเข;าไปเก็บข;อมูลตามแบบสํารวจ
หน�วยงานท่ีทําการประเมิน 
   1.7) คณะท่ีปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ 
หน�วยงานภาครัฐลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจข;อมูลและเก็บรวบรวมแบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency 
Assessment: IIT และแบบสํารวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT จากหน�วยงาน 
ท่ีเข;ารับการประเมิน 

  2)  ระหว+างการดําเนินงานรวบรวมข$อมูล 

   หลังจากคณะท่ีปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
องค7กรปกครองส�วนท;องถ่ิน ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุดรธานีลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจข;อมูลและเก็บ
รวบรวมแบบสํารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT และแบบสํารวจ External Integrity 
& Transparency Assessment: EIT จากหน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมินเปQนท่ีเรียบร;อยแล;วคณะท่ีปรึกษา
โครงการฯ จะดําเนินการในข้ันตอนดังนี้ 
   2.1) ทําการตรวจประเมินและรวบรวมคะแนนจากแบบสํารวจท้ัง 3 แบบ Internal  
Integrity & Transparency Assessment: IIT, External Integrity & Transparency Assessment: EIT 
และ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT  
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   2.2) คณะท่ีปรึกษาดําเนินการจัดส�งค�าคะแนนตามผลการประเมินภาพรวมเบ้ืองต;น 
และผลคะแนนตามแบบประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 
เพ่ือให;หน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมินพิจารณาผลภายในระยะเวลาท่ีคณะท่ีปรึกษากําหนด (การอุทธรณ7ค�า
คะแนนหน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมินจะอุทธรณ7ค�าคะแนนได;เฉพาะแบบประเมิน Evidence – Based Integrity 
& Transparency Assessment: EBIT เท�านั้น) 
   2.3) หน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมินแจ;งความประสงค7มายังคณะท่ีปรึกษาเพ่ือขออุทธรณ7 
ค�าคะแนนตามแบบประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT พร;อมเอกสาร/
หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข;อง (เพ่ิมเติม) ภายในระยะเวลาท่ีคณะท่ีปรึกษากําหนด 
   2.4) คณะท่ีปรึกษาดําเนินการจัดส�งค�าคะแนนครั้งสุดท;ายให;กับหน�วยงานท่ีเข;ารับ 
การประเมินทุกหน�วยงาน 

  3)  หลังการดําเนินงานรวบรวมข$อมูล 

   คณะท่ีปรึกษาดําเนินการจัดส�งรายงานผลโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
การดําเนินงานขององค7กรปกครองส�วนท;องถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุดรธานี พร;อมบทวิเคราะห7ปcญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานตลอดจน
ข;อเสนอแนะให;กับหน�วยงานท่ีเข;ารับการประเมินเพ่ือเปQนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต�อไป 

3.5 การประมวลผลและเกณฑ�การประเมิน 

 ข;อมูลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ7 (แบบสํารวจ Evidence-Based) แบบสํารวจความคิดเห็น 
ผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal) และแบบสํารวจความคิดเห็นผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอก 
(แบบสํารวจ External) จะถูกบันทึกนําเข;าสู�โปรแกรมการประมวลผลคะแนน จากนั้นจะทําการตรวจสอบ 
ความถูกต;องครบถ;วนของข;อมูลและจัดการข;อมูลตามหลักสถิติ เช�น ข;อมูล Error & Outlier และข;อมูล Missing 
Value เปQนต;น และจะประมวลผลและวิเคราะห7ข;อมูลโดยใช;สถิติท่ีสอดคล;องกับวัตถุประสงค7ของการประเมิน
ตามหลักการท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ จะมีคะแนนระหว�าง 0 - 100 คะแนน 

 3.5.1 การประมวลผลคะแนน 

  การประมวลผลคะแนนจะเปQนการคํานวณคะแนนของแต�ละข;อคําถามในแต�ละแบบสํารวจ  
เพ่ือคํานวณเปQนคะแนนของแต�ละตัวชี้วัดย�อย คะแนนแต�ละตัวชี้วัด และคะแนนคุณธรรมและความโปร�งใส 
ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงจะมีคะแนนระหว�าง 0 – 100 คะแนน โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 

1) คะแนนข;อคําถาม 
  หมายถึง  การคํานวณคะแนนเฉลี่ยของแต�ละข;อคําถาม ท่ีได;จากการเก็บข;อมูลจาก 
      กลุ�มตัวอย�างท้ังหมด (เฉพาะแบบสํารวจ Internal และแบบสํารวจ External) 

2) คะแนนตัวชี้วัดย�อย 
  หมายถึง  การคํานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข;อคําถามจากทุกแบบสํารวจในตัวชี้วัด 

3) คะแนนตัวชี้วัด 
  หมายถึง  การคํานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข;อคําถามจากทุกแบบสํารวจในตัวชี้วัด 

4) คะแนนดัชนี 
  หมายถึง  การคํานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข;อคําถามจากทุกแบบสํารวจในดัชนี 
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5) คะแนนคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  
(คะแนน ITA) 

  หมายถึง  การคํานวณผลรวมของคะแนนแต�ละดัชนีท่ีถ�วงน้ําหนักแล;ว 
 

สรุปหลักการประมวลผลคะแนนแยกตามแบบสํารวจแต+ละประเภทดังตาราง 

ดัชน ี ค+าน้ําหนัก 
(ร$อยละ) 

เคร่ืองมือท่ีใช$ในการประเมิน 
แบบสํารวจ 

Evidence – Based 
แบบสํารวจ 
Internal 

แบบสํารวจ 
External 

ความโปร�งใส  
(Transparency) 

26 EB1 และ EB4 - EB8 - E1 – E5 

ความพร;อมรับผิด  
(Accountability) 

18 EB1 (รอบท่ี 1) I1 – I8 E6 – E12 

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(Corruption – Free) 

22 ข;อมูลการถูก 
ช้ีมูลความผิด 

I9 – I14 E13 – E20 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค7กร 
(Integrity Culture) 

16 EB9 – EB11 I15 – I24 - 

คุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน 
(Work Integrity) 

18 EB2 – EB3 I25 – I 34 E21 – E22 

 
 

ดัชนี ตัวชี้วดั ตัวชี้วดัย+อย แบบสํารวจ 
Evidence - Based 

แบบสํารวจ 
Internal 

แบบสํารวจ 
External 

 
 
 
 
 

ความโปร+งใส 
(26 ข$อ) 

 
การให; เป_ดเผย  
และเข;าถึงข;อมูล 

(16 ข;อ) 

การดําเนินการเกีย่วกับ
การจัดซ้ือจัดจ;าง  

(10 ข;อ) 

EB4 – EB6 
คะแนนเต็ม 1,000  

(10 ข;อ) 

- - 

การให;เป_ดเผย และเข;าถึง
ข;อมูลของหน�วยงาน  

(6 ข;อ) 

EB7 
คะแนนเต็ม 400  

(4 ข;อ) 

- E1 – E2 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 
 

การมีส�วนร�วมของ 
ผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย 

(10 ข;อ) 

การมีส�วนร�วมใน 
การดําเนินงาน  

(5 ข;อ) 

EB1 
คะแนนเต็ม 300  

(3 ข;อ) 

- E3 – E4 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 
การจัดการเร่ืองร;องเรียน 

(5 ข;อ) 
EB8 

คะแนนเต็ม 400  
(4 ข;อ) 

- E5 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข;อ) 
 
 
 
 
 

ความพร$อมรับผิด 
(25 ข$อ) 

 
 

ความพร;อมรับผิด 
(12 ข;อ) 

ความพร;อมรับผิด 
ในการปฏิบัติงาน 

(10 ข;อ) 

- I1 – I5 
คะแนนเต็ม 500  

(5 ข;อ) 

E6 – E10 
คะแนนเต็ม 500  

(5 ข;อ) 
ความพร;อมรับผิด 
ในการบริหารงาน 

(2 ข;อ) 

- I6 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข;อ) 

E11 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข;อ) 
เจตจํานงสุจริต 

(13 ข;อ) 
เจตจํานงสุจริต 

ในการบริหารงาน  
(13 ข;อ) 

EB (รอบท่ี 1) 
* คะแนนเต็ม 1,000 

(3 ข;อ) 

I7 – I8 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 

E12 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข;อ) 
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ดัชนี ตัวชี้วดั ตัวชี้วดัย+อย แบบสํารวจ 
Evidence - Based 

แบบสํารวจ 
Internal 

แบบสํารวจ 
External 

 
 
 
 

ความปลอดจาก 
การทุจริตใน 

การปฏบิัตงิาน 
(15 ข$อ) 

การถูกช้ีมูลความผิด 
(1 ข;อ) 

เร่ืองช้ีมูลความผิด  
(1 ข;อ) 

ข;อมูลการถกู 
ช้ีมูลความผิด 

คะแนนเต็ม 100 

- - 

 
 

การทุจริตต�อหน;าท่ี 
(10 ข;อ) 

การรับสินบน  
(5 ข;อ) 

- 
 

I9 – I10 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 

E13 – E15 
คะแนนเต็ม 300  

(3 ข;อ) 
การใช;ตําแหน�งหน;าท่ี 
ในการเอื้อประโยชน7  

(5 ข;อ) 

- I11 – I12 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 

E16 – E18 
คะแนนเต็ม 300  

(3 ข;อ) 
ความปลอดจาก 

การทุจริตเชิงนโยบาย 
(4 ข;อ) 

ความปลอดจาก 
การทุจริตเชิงนโยบาย 

(4 ข;อ) 

- I13 – I14 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 

E19 – E20 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค�กร 
(18 ข$อ) 

 
 
 

การสร;างวัฒนธรรม
สุจริตในหน�วยงาน 

(4 ข;อ) 

การสืบทอดวัฒนธรรม
สุจริต (1 ข;อ) 

 

- I15 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข;อ) 

- 

การไม�ทนต�อการสุจริต  
(1 ข;อ) 

- I16 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข;อ) 

- 

การอายและเกรงกลัว 
ท่ีจะทุจริต (2 ข;อ) 

- I17 – I18 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 

- 

การปMองกัน
ผลประโยชน7ทับซ;อน 

(6 ข;อ) 

การดําเนินการ 
เพื่อปMองกันผลประโยชน7

ทับซ;อนในหน�วยงาน 
(6 ข;อ) 

EB9 
คะแนนเต็ม 400  

(4 ข;อ) 

I19 – I20 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 

- 

 
การปMองกันและ

ปราบปรามการทุจริต
ในหน�วยงาน 

(8 ข;อ) 

แผนปฏิบัติการปMองกัน
และปราบปราม 
การทุจริต (4 ข;อ) 

EB10 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 

I21 – I22 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 

- 

การตรวจสอบถ�วงดุล
ภายในหน�วยงาน (4 ข;อ) 

EB11 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 

I23 – I24 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 

- 
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ดัชนี ตัวชี้วดั ตัวชี้วดัย+อย แบบสํารวจ 
Evidence - Based 

แบบสํารวจ 
Internal 

แบบสํารวจ 
External 

 
 
 
 
 

คุณธรรมการทาํงาน
ในหน+วยงาน 

 (16 ข$อ) 

 
มาตรฐานและคุณธรรม

ในการปฏิบัติงาน 
(6 ข;อ) 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
(3 ข;อ) 

EB2 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข;อ) 

- E21 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข;อ) 
ความเปQนธรรมใน 

การปฏิบัติงาน (3 ข;อ) 
EB3 

คะแนนเต็ม 200  
(2 ข;อ) 

- E22 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข;อ) 
 
 
 
 

คุณธรรมใน 
การบริหารงาน 

(10 ข;อ) 

การบริหารงานบุคคล  
(3 ข;อ) 

- I25 – I27 
คะแนนเต็ม 300  

(3 ข;อ) 

- 

การบริหารงบประมาณ 
(3 ข;อ) 

- I28 – I30 
คะแนนเต็ม 300  

(3 ข;อ) 

- 

คุณธรรมในการ
มอบหมายงาน  

(3 ข;อ) 

- I31 – I33 
คะแนนเต็ม 300  

(3 ข;อ) 

- 

การบริหาร
สภาพแวดล;อมใน 
การทํางาน (1 ข;อ) 

- I34 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข;อ) 

- 

รวม 4,400 3,400 2,200 
10,000 

* หมายเหตุ:  การคํานวณคะแนนตัวช้ีวดัย�อย “เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน” ซ่ึงได;คะแนนจากแบบสํารวจ Evidence – Based รอบท่ี 1 
จํานวน 3 ข;อ มีคะแนนเต็มอยู�ที ่1,000 คะแนน รายละเอียดดังน้ี EB1 (1) คะแนนเต็ม 200 คะแนน EB 1 (2) คะแนนเต็ม 200 คะแนน และ EB1 
(3) คะแนนเต็ม 600 คะแนน ดังน้ัน การคํานวณคะแนนตัวช้ีวัดย�อย คะแนนตัวช้ีวัด คะแนนดัชนี และคะแนน ITA ท่ีนําคะแนนตัวช้ีวัดย�อย
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานมารวมน้ัน ให;คํานวณโดยคิดเปQน 10 ข;อ เพือ่ให;เปQนฐานคะแนนเดียวกันกับคะแนนเต็มในข;ออื่น ๆ 

  

  3.5.2 การให$คะแนนและการประมวลผลการประเมิน 

   1)  การให;คะแนน 
    การให;คะแนนของแต�ละข;อคําถาม จําแนกตามแบบสํารวจได;ดังนี้ 

(1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ7 (Evidence – Based Integrity and Transparency 
 Assessment: EBIT) จะมีการให;คะแนนตามคําตอบของแต�ละข;อคําถาม โดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐาน 
ท่ีอ;างอิงประกอบคําตอบ ซ่ึงมีหลักการให;คะแนน คือ หากคําตอบและหลักฐานท่ีแสดงประกอบมีความถูกต;อง
และชัดเจนตามคู�มือการประเมินหรือหลักการท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จะให;คะแนนข;อละ 100 คะแนน และ 
ถ;าคําตอบและหลักฐานท่ีแสดงไม�ถูกต;องหรือไม�ชัดเจนเพียงพอจะให;คะแนน 0 คะแนน 
หมายเหตุ:  1.  กรณีหน�วยงานไม�สามารถตอบคําถามใดได; เนื่องจากข;อจํากัดด;านกฎหมาย ขอให;หน�วยงาน 

ทําหนังสือชี้แจงโดยละเอียด พร;อมแนบเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวข;อง เพ่ือให;คณะกรรมการ 
ท่ีเก่ียวข;องพิจารณาการอุทธรณ7ต�อไป 

  2.  การประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ7 รอบท่ี 1 จะไม�มีการพิจารณาอุทธรณ7  
   เนื่องจากเปQนกิจกรรม/ข้ันตอนที่ควรดําเนินการต้ังแต�เริ่มต;นปFงบประมาณ ท้ังนี้ วันท่ี 
   หน�วยงานจัดส�ง จะนับจากวันท่ีประทับตราไปรษณีย7 หากพ;นกําหนดการส�งดังกล�าวแล;ว 
   จะไม�มีการพิจารณาและถือว�าหน�วยงานไม�ได;คะแนนในส�วนนี้ 
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  3. การประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ7 รอบท่ี 2 หน�วยงานท่ีรับการประเมิน 
   สามารถยื่นอุทธรณ7คะแนนผลการประเมินแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ7 รอบท่ี 2 ได; 
   โดยหน�วยงานจะสามารถยื่นอุทธรณ7ได;เฉพาะข;อคําถามท่ีได;ตอบและส�งเอกสาร/หลักฐาน 

 ประกอบการตอบมาแล;วเท�านั้น หากไม�มีการตอบและส�งเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การตอบในข;อคําถามใด จะไม�มีการพิจารณาอุทธรณ7ในข;อนั้น ๆ 

(2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายใน (Internal Integrity and  
Transparency Assessment: IIT) จะมีการให;คะแนนตามตัวเลือกคําตอบของแต�ละข;อคําถาม ซ่ึงมีหลักการ
ให;คะแนน คือหากตัวเลือกคําตอบท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและความโปร�งใสมากจะให;คะแนนมาก 
ส�วนตัวเลือกคําตอบท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและความโปร�งใสน;อยจะให;คะแนนน;อย และแต�ละข;อ
คําถามจะมีคะแนนระหว�าง 0 – 100 คะแนน 

(3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอก (External Integrity and  
Transparency Assessment: EIT) จะมีการให;คะแนนตามตัวเลือกคําตอบของแต�ละข;อคําถาม ซ่ึงมีหลักการ
ให;คะแนน คือหากตัวเลือกคําตอบท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและความโปร�งใสมากจะให;คะแนนมาก 
ส�วนตัวเลือกคําตอบท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและความโปร�งใสน;อยจะให;คะแนนน;อย และแต�ละข;อ
คําถามจะมีคะแนนระหว�าง 0 – 100 คะแนน 

(4)  ข;อมูลการถูกชี้มูลความผิด จะเปQนการให;คะแนนโดยพิจารณาจากข;อมูลการถูก 
ชี้มูลความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. โดยหากเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานไม�มีการถูกชี้มูล
ความผิดใด ๆ จะให;คะแนน 100 คะแนน และหากเจ;าหน;าท่ีของหน�วยงานถูกชี้มูลความผิด จะให;คะแนน 0 
คะแนน ท้ังนี้ จะพิจารณาจากเรื่องกล�าวหาท่ีมีมติชี้มูลความผิดในช�วงระยะเวลาระหว�างวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2559 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2560 และเรื่องกล�าวหานั้นจะต;องมีมูลเหตุแห�งความผิดเกิดข้ึนต้ังแต�ปF พ.ศ. 2558 

 3.5.3 การประมวลผลคะแนน 

  ข;อมูลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ7 (Evidence – Based Integrity and 
Transparency  

Assessment: EBIT) แบบสํารวจความคิดเห็นผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) และแบบสํารวจความคิดเห็นผู;มีส�วนได;ส�วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) จะถูกบันทึกนําเข;าสู�โปรแกรมการประมวลผลคะแนน จากนั้นจะทําการ
ตรวจสอบความถูกต;องครบถ;วนของข;อมูลและจัดการข;อมูลตามหลักสถิติ เช�น ข;อมูล Error & Outlier และ
ข;อมูล Missing Value เปQนต;น และจะประมวลผลและวิเคราะห7ข;อมูลโดยใช;สถิติท่ีสอดคล;องกับวัตถุประสงค7
ของการประเมินตามหลักการท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสใน 
การดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ จะมีคะแนนระหว�าง 0 - 100 คะแนน 

 3.5.4 เกณฑ�การประเมินผล 

  ค�าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ มีค�าคะแนนระหว�าง 0 – 100 คะแนน โดยเกณฑ7การให;คะแนนคุณธรรมและความโปร�งใสใน 
การดําเนินงาน ของหน�วยงานภาครัฐ แบ�งเปQน 5 ระดับ ดังนี้ 
 
 



34 
 

 

ช+วงคะแนน 
(คะแนน) 

เกณฑ�ระดับคุณธรรมและความโปร+งใส 
ในการดําเนนิงานของหน+วยงานภาครัฐ 

80 – 100 สูงมาก 
60 – 79.99 สูง 
40 – 59.99 ปานกลาง 
20 – 39.99 ตํ่า 
0 – 19.99 ตํ่ามาก 

 

3.6 การวิเคราะห�ข$อมูล 

 การวิเคราะห7ข;อมูลและสังเคราะห7ข;อมูลเปQนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญอย�างมาก ซ่ึงนอกจาก 
ท่ีปรึกษาการประเมินจะต;องใช;ความรู;และทักษะเฉพาะทางด;านการวิจัยประกอบในการวิเคราะห7และสังเคราะห7
ผลการประเมินแล;ว ท่ีปรึกษาการประเมินมีความจําเปQนท่ีจะต;องศึกษาในหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข;องกับ
คุณธรรมและความโปร�งใสให;เกิดความรู;ความเข;าใจ และจะต;องศึกษาเก่ียวกับระเบียบแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการของหน�วยงานท่ีรับการประเมินให;มีความเข;าใจด;วย เพ่ือให;สามารถวิเคราะห7และสังเคราะห7ผล 
การประเมิน รวมท้ังให;ข;อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานแก�หน�วยงานท่ีรับการประเมินได;อย�างมีประสิทธิภาพ 
การวิเคราะห7และสังเคราะห7ผลการประเมิน จะจําแนกออกเปQน 2 ลักษณะ คือ ในภาพรวมและรายหน�วยงาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.6.1 การวิเคราะห�และสังเคราะห�ผลการประเมินในภาพรวม 

  ท่ีปรึกษาการประเมินต;องมีการวิเคราะห7ผลการประเมินในภาพรวมของทุกหน�วยงาน 
ท่ีรับการประเมิน โดยใช;เทคนิคทางสถิติและการวิจัยท่ีเก่ียวข;อง โดยอย�างน;อยจะต;องมีการวิเคราะห7 ดังนี้ 
 
   1) การวิเคราะห� 
    � การแจกแจงรายละเอียดข;อมูลตามคุณลักษณะส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง 
    � การแจกแจงรายละเอียดของข;อมูลท่ีจัดเก็บได; จําแนกตามวิธีการเก็บข;อมูลและ 
     ประเภทของแบบสํารวจ 
    � ผลคะแนนเฉลี่ยของทุกหน�วยงานท่ีรับการประเมิน ท้ังผลคะแนนคุณธรรมและ 
     ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน ผลคะแนนจําแนกรายดัชนี 

    � ผลคะแนนของแต�ละหน�วยงานท่ีรับการประเมิน ท้ังผลคะแนนคุณธรรมและ 
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน ผลคะแนนจําแนกรายแบบสํารวจ 
และผลคะแนนจําแนกรายดัชนี 

� ข;อบกพร�องของทุกหน�วยงานท่ีรับการประเมินในภาพรวม เม่ือพิจารณาจาก 
 ผลคะแนนในแต�ละดัชนี 

    � ข;อบกพร�องของทุกหน�วยงานท่ีรับการประเมินในภาพรวม เม่ือพิจารณาจาก 
     ผลคะแนนในแต�ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย�อย และข;อคําถาม 
    � ข;อบกพร�องของทุกหน�วยงานท่ีรับการประเมินในภาพรวม จากการวิเคราะห7อ่ืน ๆ 
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  จากนั้น ท่ีปรึกษาการประเมินจะต;องสังเคราะห7ผลจากการวิเคราะห7ข;อมูลข;างต;น  
   2)  การสังเคราะห� 
    � อภิปรายผลการประเมินในภาพรวมของทุกหน�วยงานท่ีรับการประเมินในภาพรวม 
    � อภิปรายเก่ียวกับประเด็นท่ีทุกหน�วยงานท่ีรับการประเมินในภาพรวมจะต;องเร�งรัด 
              ปรับปรุงแก;ไขอย�างเร�งด�วนและเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการ 
    � อภิปรายเก่ียวกับประเด็นท่ีทุกหน�วยงานท่ีรับการประเมินในภาพรวมจะต;อง 
     ปรับปรุงแก;ไขในแต�ละดัชนี และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการ 
  ท้ังนี้ ข;อเสนอแนะต�าง ๆ ของท่ีปรึกษาการประเมินจะเปQนข;อเสนอแนะการดําเนินงานในภาพรวม 
ท่ีทุกหน�วยงานท่ีรับการประเมินจะต;องดําเนินการร�วมกัน เพ่ือให;เกิดภาพรวมของหน�วยงานมีคุณธรรมและ 
ความโปร�งใสมากข้ึน โดยจะต;องมีความละเอียดและชัดเจน เช�น ปcญหาในภาพรวมของทุกหน�วยงานเก่ียวกับเรื่อง
ใด หน�วยงานจะต;องดําเนินการอย�างไรเพ่ือแก;ไขปcญหา ท้ังเชิงนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติหรือการกําหนด
กิจกรรม/โครงการ เพ่ือให;หน�วยงานสามารถนําไปสู�การปฏิบัติจริงได; ดังนั้น การสังเคราะห7ข;อมูลในแต�ละหน�วยงาน
จึงมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับแต�ละหน�วยงาน และมีความแตกต�างกันข้ึนอยู�กับผลการประเมินของแต�ละ
หน�วยงาน ภารกิจของแต�ละหน�วยงานและบริบทต�าง ๆ ของแต�ละหน�วยงาน 

 3.6.2 การวิเคราะห�และสังเคราะห�ผลการประเมินรายหน+วยงาน 

  หลังจากท่ีปรึกษาทําการประเมินผลคะแนนต�าง ๆ ของแต�ละหน�วยงานแล;ว ที่ปรึกษาจะต;อง
มีการวิเคราะห7ผลการประเมินของแต�ละหน�วยงาน โดยใช;เทคนิคทางสถิต ิและการวิจ ัยที ่เกี ่ยวข;อง  
จะต;องมีการวิเคราะห7 ดังนี้ 
   1) การวิเคราะห� 
    � บทวิเคราะห7ภารกิจหลักของหน�วยงาน และข;อมูลพ้ืนฐานของหน�วยงาน 
    � การแจกแจงรายละเอียดข;อมูลตามคุณลักษณะส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง 
 
    � การแจกแจงรายละเอียดของข;อมูลท่ีจัดเก็บได; จําแนกตามวิธีการเก็บข;อมูลและ 
     ประเภทของแบบสํารวจ 
    � ผลคะแนนคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน ผลคะแนน 
        จําแนกรายแบบสํารวจ ผลคะแนนจําแนกรายดัชนี ผลคะแนนจําแนกรายตัวชี้วัด  
     และผลคะแนนจําแนกรายตัวชี้วัดย�อย 
    � ข;อบกพร�องของหน�วยงานท่ีรับการประเมิน เม่ือพิจารณาจากผลคะแนนในแต�ละดัชนี 
    � ข;อบกพร�องของหน�วยงานท่ีรับการประเมิน เม่ือพิจารณาจากผลคะแนนในแต�ละ 
     ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดย�อย และข;อคําถาม 
    � ข;อบกพร�องของหน�วยงาน จากการวิเคราะห7อ่ืน ๆ เช�นในประเด็นท่ีมีการสํารวจ 
     ท้ังจากแบบสํารวจ Evidence – Based ซ่ึงเปQนข;อมูลเก่ียวกับระบบ/การ
ดําเนินงาน 
     ของหน�วยงาน และจากแบบสํารวจความคิดเห็น Internal/External ซ่ึงเปQนข;อมูล 
     จากการรับรู;ของผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย ควรวิเคราะห7ความสัมพันธ7ของคะแนนจาก 
     ท้ัง 2 ส�วน ว�ามีความสอดคล;องกันหรือไม�อย�างไร ท้ังนี้ เพ่ือเปQนข;อมูลในการ
จัดทํา 
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ข;อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก�หน�วยงานท่ีรับการประเมินให;มีความสมบูรณ7มากยิ่งข้ึน  
เปQนต;น 

  จากนั้น ท่ีปรึกษาการประเมินจะต;องสังเคราะห7ผลการวิเคราะห7ข;อมูลข;างต;น  
   2) การสังเคราะห� 
    � อภิปรายผลการประเมินในภาพรวมของหน�วยงาน 
    � อภิปรายเก่ียวกับประเด็นท่ีหน�วยงานจะต;องเร�งรัดปรับปรุงแก;ไขอย�างเร�งด�วน  
     และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการ 
    � อภิปรายเก่ียวกับประเด็นท่ีหน�วยงานจะต;องปรับปรุงแก;ไขในแต�ละดัชนี และ 
     เสนอแนะแนวทางในการดําเนินการ 
  ท้ังนี้ ข;อเสนอแนะต�าง ๆ ของท่ีปรึกษาการประเมิน จะเปQนข;อเสนอแนะท่ีหน�วยงานควรจะต;อง
ดําเนินการเพ่ือให;มีคุณธรรมและความโปร�งใสมากข้ึน โดยจะต;องมีความละเอียดและชัดเจน เช�น ปcญหาของ
หน�วยงานเก่ียวกับภารกิจใด หน�วยงานจะต;องดําเนินการอย�างไรเพ่ือแก;ไขปcญหา ท้ังเชิงนโยบาย มาตรการ
แนวทางปฏิบัติ หรือการกําหนดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให;หน�วยงานสามารถนําไปสู�การปฏิบัติจริงได; ดังนั้น 
การสังเคราะห7ข;อมูลในแต�ละหน�วยงานจึงมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับแต�ละหน�วยงาน และมีความแตกต�าง
กันข้ึนอยู�กับผลการประเมินของแต�ละหน�วยงาน ภารกิจของแต�ละหน�วยงาน และบริบทต�าง ๆ ของแต�ละ
หน�วยงาน 
 
 
3.7 แผนและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  
สําหรับองค7กรปกครองส�วนท;องถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

วันท่ี กิจกรรม รายละเอียด 
ส.ค. 60 สํานักงานส�งเสริมการปกครองท;องถ่ิน

จังหวัดอุดรธานี/องค7กรปกครองส�วน
ท;องถ่ิน ส�งมอบข;อมูลผู;รับบริการหรือ 
ผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย จํานวน 500 ราย  
(หากมีน;อยกว�า 500 ราย ให;ส�งข;อมูล
ท้ังหมด) โดยจัดทําเปQนไฟล7 Excel  
ณ วันท่ีลงนามในสัญญาจ;าง 

ข;อมูลผู;รับบริการหรือผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย 
ท่ีมาติดต�อหน�วยงานระหว�าง 
วันท่ี 1 ต.ค. 59 -30 มิ.ย. 60 
-ชื่อ-สกุล,ตําแหน�ง,หน�วยงาน/บริษัท 
-ท่ีอยู�สําหรับส�งไปรษณีย7 
-โทรศัพท7มือถือ,โทรศัพท7สํานักงาน 
-จดหมายอิเล็กทรอนิกส7 

ส.ค. 60 สํานักงานส�งเสริมการปกครองท;องถ่ิน
จังหวัดอุดรธานี/องค7กรปกครองส�วน
ท;องถ่ิน ส�งมอบข;อมูลบุคลากรใน
หน�วยงาน จํานวน 100 ราย  
(หากมีน;อยกว�า 100 ราย ให;ส�งข;อมูล
ท้ังหมด) โดยจัดทําเปQนไฟล7 Excel 

ข;อมูลบุคลากรท่ีปฏิบัติงานไม�น;อยกว�า 1 ปF  
นับจนถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 60 
-ชื่อ-สกุล, ตําแหน�ง, สังกัด 
-ท่ีอยู�สําหรับส�งไปรษณีย7 
-โทรศัพท7มือถือ,โทรศัพท7สํานักงาน 
-จดหมายอิเล็กทรอนิกส7 
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วันท่ี กิจกรรม รายละเอียด 
 

ส.ค. 60  นักวิจัยประชุมชี้แจงแนวทางจัดเก็บ
เอกสารประกอบแบบสํารวจเชิงประจักษ7 
(Evidence – based) ให;แก�หน�วยงานท่ี
เข;ารับการประเมิน เปQนรายอําเภอ/ 
แยกตามพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เม่ือวันท่ี  
1 กันยายน 2560 ณ หอประชุมทองใหญ� 
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   

- ส�งหนังสือเชิญเข;าร�วมประชุมชี้แจงแนวทาง
จัดเก็บเอกสารประกอบแบบสํารวจเชิงประจักษ7 
(Evidence – based) ให;แก�หน�วยงานท่ีเข;ารับ 
การประเมิน 
- ติดต�อประสานงานจัดเตรียมสถานท่ี  
และเอกสารประกอบฯ 

15 ก.ย. 60 หน�วยงานส�งแบบสํารวจเชิงประจักษ7 
(Evidence – based) รอบท่ี 1  
พร;อมหลักฐานประกอบ จํานวน 1 ชุด
ต�อ 1 หน�วยรับประเมิน 

สถานท่ีจัดส�ง: คณะรัฐศาสตร7และ 
รัฐประศาสนศาสตร7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 80 ตําบลตลาด อําเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม 44000 

1 ก.ย.60 –  
31 ต.ค. 60 

นักวิจัยดําเนินการเก็บข;อมูลจาก 
แบบสํารวจ Internal และ External 

ใช;การสัมภาษณ7แบบเผชิญหน;า ทางไปรษณีย7  
ทางโทรศัพท7 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส7  
ทางแบบสอบถามออนไลน7 หรือวิธีการท่ี 
ผู;รับจ;างเห็นว�ามีความเหมาะสมในการวิจัย 

15 พ.ย. 60 หน�วยงานส�งแบบสํารวจเชิงประจักษ7 
(Evidence – based) รอบท่ี 2  
พร;อมหลักฐานประกอบ จํานวน 1 ชุด 
ต�อ 1 หน�วยรับประเมิน 

สถานท่ีจัดส�ง : จุดรับเอกสาร ณ สถานท่ี 
ท่ีนักวิจัยนัดหมายกับหน�วยงานท่ีรับ 
การประเมินแต�ละพ้ืนท่ี 

30 พ.ย. 60 นักวิจัยแจ;งผลคะแนนเบ้ืองต;นตาม 
แบบสํารวจเชิงประจักษ7 (Evidence – 
based) 

จัดส�งผลคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส7ให;แก�
หน�วยงานท่ีรับการประเมิน 

15 ธ.ค. 60 หน�วยงานส�งคําร;องอุทธรณ7ผลคะแนน
ตามแบบสํารวจเชิงประจักษ7 (Evidence 
– based) พร;อมเอกสารประกอบ 

สถานท่ีจัดส�ง  
คณะรัฐศาสตร7และรัฐประศาสนศาสตร7 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
80 ตําบลตลาด อําเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม 44000 

30 ธ.ค. 60 นักวิจัยแจ;งผลการอุทธรณ7ตาม 
แบบสํารวจเชิงประจักษ7 (Evidence – 
based) 

จัดส�งผลคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส7 

18 ม.ค. 61 นักวิจัยประมวลผลคะแนน ITA  
จากแบบสํารวจ 3 แบบ และจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ7 ส�งมอบต�อ
สํานักงานส�งเสริมการปกครองท;องถ่ิน
จังหวัดอุดรธานี 

สํานักงานส�งเสริมการปกครองท;องถ่ินจังหวัด
อุดรธานี จะเปQนผู;จัดส�งรายงานผลการประเมิน 
ITA ให;แก� สํานักงาน ป.ป.ช. และหน�วยงานท่ี 
เข;ารับการประเมิน 
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บทที่ 4 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน 

ของหน�วยงานที่รับการประเมิน 
 

4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานท่ีรับการประเมิน 

 4.1.1 บทวิเคราะห&ภารกิจหลักของหน�วยงาน และข)อมูลพ้ืนฐานของหน�วยงาน 

ภารกิจหน)าท่ีขององค&กรปกครองส�วนท)องถ่ิน 

ภารกิจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความสัมพันธ�โดยตรงกับลักษณะของการกระจาย
อํานาจ และความเป*นอิสระ รวมท้ังความเป*นสถาบันขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงสามารถอธิบายได� 
ดังนี้ 

(1) ภารกิจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป*นตัวสะท�อนถึงระดับของการกระจายอํานาจ 
และความเป*นอิสระขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินว�ามีมากน�อยเพียงใด กล�าวคือถ�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําภารกิจอย�างกว�างขวาง ย�อมจะสะท�อนให�เห็นถึงระดับการกระจายอํานาจท่ีมีสูง 
เช�นเดียวกับความเป*นอิสระในการดําเนินภารกิจขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หากรัฐส�วนกลางเข�าไป
แทรกแซงน�อยหรือกํากับควบคุมดูแลแต�เพียงภาพกว�าง ก็สะท�อนให�เห็นว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น 
มีความเป*นอิสระสูง เป*นต�น 

(2) ภารกิจหน�าท่ีเป*นตัวสะท�อนถึงระดับความเป*นสถาบันขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วยว�า 
มีความสําคัญต�อสังคมโดยรวมมากน�อยเพียงใด หากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอํานาจในการจัดทําภารกิจท่ี
มีความสําคัญต�อความเป*นอยู�ของประชาชน ก็จะทําให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความสําคัญต�อสังคม และ
เป*นส�วนสําคัญในการพัฒนาสถาบันทางการเมืองการปกครองของประเทศ  

(3) ภารกิจหน�าท่ีเป*นป=จจัยสําคัญต�อการกําหนดโครงสร�างของระบบการปกครองท�องถ่ิน กล�าวคือ 
การกําหนดชั้นภายในระบบการปกครองส�วนท�องถ่ินว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใดจะอยู�ในโครงสร�าง
ส�วนบน และประเภทใดจะอยู�ในโครงสร�างส�วนล�าง การพิจารณาตามพ้ืนท่ีนั้นต�องรวมไปถึงการจัดแบ�งตาม
ภารกิจหน�าท่ีด�วย เช�น องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีอยู�ในโครงสร�างส�วนบน ก็จะทําหน�าท่ีดูแลพ้ืนท่ี 
ท่ีกว�างใหญ� มักจะจัดทําภารกิจท่ีมีขอบข�ายกว�างขวาง ครอบคลุมชุมชนหลายแห�ง และต�องอาศัยศักยภาพใน 
การจัดทําสูง ในขณะท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในโครงสร�างส�วนล�างก็จะดูแลและดําเนินภารกิจเฉพาะ
ชุมชนของตนเอง เป*นต�น 

การประกาศใช�รัฐธรรมนูญ 2540 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได�ส�งผลต�อภารกิจและหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ดังนี้ ในประการแรก คือ การมุ�งถ�ายโอนภารกิจหน�าท่ี ท่ีเดิมดําเนินการจัดทําโดยส�วนราชการต�างๆ ให�แก�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงการถ�ายโอนดังกล�าวกระทําพร�อมๆ กับการถ�ายโอนทรัพยากรทางการบริหาร 
เช�น งบประมาณ บุคลากร เป*นต�น  

ในประการต�อมา ได�แก� การมุ�งจัดระบบภารกิจหน�าท่ีระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วยกัน
เอง  เพ่ือลดความซํ้าซ�อนและสับสนในการจัดทําภารกิจ โครงสร�างภายในระบบการปกครองท�องถ่ินมีแนวโน�ม
ท่ีจะพัฒนาไปสู�ระบบสองชั้น คือในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะมีภารกิจท่ีมุ�งเน�นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับพ้ืนท่ี
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ขนาดใหญ� ครอบคลุมหลายชุมชน ขณะท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินขนาดเล็ก จะมีกิจกรรมท่ีมุ�งเน�น
ตอบสนองความต�องการเฉพาะภายในชุมชนตนเองเป*นสําคัญ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได�บัญญัติกฎหมายซ่ึงระบุถึงภารกิจหน�าท่ีท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
สามารถจัดทําได� ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ.2540 
(2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
(3) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 
(4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 
(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 
ฉะนั้น หากเราประมวลบทบัญญัติต�างๆ ท้ังท่ีปรากฏในกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับองค�กรปกครอง

ท�องถ่ินเป*นการเฉพาะ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆ เข�าด�วยกัน จะทําให�เราเห็นว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ของไทยในเวลานี้จําต�องปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับภาระงาน ซ่ึงสามารถสรุปภารกิจขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในยุคนี้ หรือยุคหลังการประกาศใช�รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได�เป*น 2 กลุ�มใหญ�ๆ ได�แก� ภารกิจหน�าท่ี         
ท่ีต�องจัดทํา และภารกิจหน�าท่ีท่ีอาจจะจัดทํา 

ภารกิจหน�าท่ีท่ีต�องจัดทํา หมายถึง ภารกิจท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องจัดทําหรือจัดให�                 
มีข้ึนภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง 

ภารกิจหน�าท่ีท่ีอาจจะจัดทํา หมายถึง กลุ�มภารกิจท่ีกฎหมายเปJดโอกาสให�กับท�องถ่ินสามารถ               
จะดําเนินการจัดทําได� หากท�องถ่ินมีศักยภาพเพียงพอ 

นอกจากนี้ยังมีภารกิจบางประเภทท่ีรัฐถ�ายโอนไปยังองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในลักษณะ
มอบหมายให�จัดทําแทน เป*นภารกิจท่ีถือว�าเป*นหน�าท่ีของรัฐแต�ได�มอบหมายโดยโอนให�องค�กรปกครอง                
ส�วนท�องถ่ินดําเนินการแทน รายละเอียดมีดังนี้ 

 
             องค&การบริหารส�วนตําบล 

  องค�การบริหารส�วนตําบลก็มีลักษณะเช�นเดียวกับเทศบาล กล�าวคือ เป*นองค�กรปกครอง              
ส�วนท�องถ่ินระดับล�างเช�นกัน ดังนั้น กฎหมายจึงระบุภารกิจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลไว�อย�างชัดเจน 
ดังนี้ 

1. ภารกิจหน)าท่ีท่ีองค&การบริหารส�วนตําบลต)องจัดทํา 

1) จัดให�มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและ           

สิ่งปฏิกูล 
3) ปLองกันโรคและระงับโรคติดต�อ 
4) ปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) ส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
6) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 
7) คุ�มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
8) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
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    2. ภารกิจหน)าท่ีท่ีองค&การบริหารส�วนตําบลอาจจะจัดทํา 

    กฎหมายกําหนดประเภทของภารกิจหน�าท่ีเป*น “ภารกิจหน�าท่ีท่ีต�องจัดทํา” และ “ภารกิจ
หน�าท่ีท่ีอาจจะจัดทํา” สาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็คือ ศักยภาพและความสามารถขององค�กรปกครอง                   
ส�วนท�องถ่ินในแต�ละแห�งแตกต�างกัน ในท�องถ่ินท่ีมีความเจริญสูง จํานวนประชากรมาก ย�อมส�งผลให�รายได�ของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีสูง ในขณะท่ีท�องถ่ินท่ีมีประชากรน�อย ระดับความเจริญและการพัฒนา                
ทางเศรษฐกิจยังเป*นไปอย�างจํากัด รายได�ขององค�กรปกครองท�องถ่ินก็ต่ําไปด�วย  

    เม่ือรายได�และฐานะทางการคลังขององค�กรปกครองท�องถ่ินแตกต�างกัน ก็เป*นผลให�ศักยภาพใน
การจัดทําบริการสาธารณะต�างๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละแห�งย�อมแตกต�างกันตามไปด�วย 

ดังนั้น เม่ือกฎหมายกําหนดให�มี ภารกิจหน�าท่ีท่ีอาจจะจัดทํา ก็เท�ากับเป*นการเปJดโอกาสให�
ท�องถ่ินท่ีมีศักยภาพสูงสามารถจัดทําภารกิจต�างๆ ได�มากและหลากหลายข้ึน ขณะเดียวกันก็ไม�เป*นการบังคับ
ท�องถ่ินท่ีมีขนาดเล็กให�ต�องแบกรับภาระมากเกินไป 

พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ได�กําหนดให�องค�การบริหารส�วนตําบล
อาจทําภารกิจหน�าท่ีได� ดังต�อไปนี้ 

1) ให�มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2) ให�มีและบํารุงการไฟฟLาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน 
3) ให�มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
4) ให�มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ�อนหย�อนใจ และสวนสาธารณะ 
5) ให�มีและส�งเสริมกลุ�มเกษตรและกิจการสหกรณ� 
6) ส�งเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7) บํารุงและส�งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8) การคุ�มครองดูแลและรักษาทรัพย�สินอันเป*นสาธารณสมบัติของแผ�นดิน 
9) หาผลประโยชน�จากทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนตําบล 
10) ให�มีตลาด ท�าเทียบเรือ และท�าข�ามกิจการเก่ียวกับการพาณิชย� 

 
ข)อมูลพ้ืนฐานของหน�วยงาน 
ประวัติความเป2นมา 
  ตําบลถ�อนนาลับอยู�ในเขตการปกครองของอําเภอบ�านดุง มีจํานวนหมู�บ�านท้ังสิ้น 7 หมู�บ�าน ได�แก� หมู� 
1 บ�านถ�อนนาลับ, หมู� 2 บ�านนาม่ัง, หมู� 3 บ�านทุ�งใหญ�, หมู� 4 บ�านหนองลาด, หมู� 5 บ�านหนองแวง, หมู� 6 
บ�านโพธิ์ชัย, และหมู� 7 บ�านโพธิ์ท�าเมือง 
พ้ืนท่ี 
  พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป*นท่ีราบสูง ปSาโปร�ง ลักษณะพ้ืนดินปนทรายและลูกรังเป*นส�วนมาก พ้ืนท่ีส�วนใหญ�ใน
ฤดูฝนมีน้ําท�วมท่ีนาของราษฎรทุกปU และบางส�วนก็แห�งแล�ง ต�องอาศัยน้ําฝนทํานา และขาดน้ํา เพ่ือทํา
การเกษตรในฤดูแล�ง 
เขตพ้ืนท่ี 
  ทิศเหนือ ติดต�อกับ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
  ทิศใต� ติดต�อกับ ต.บ�านดุง อ.บ�านดุง จ.อุดรธานี 
  ทิศตะวันออก ติดต�อกับ ต.บ�านจันทร� อ.บ�านดุง จ.อุดรธานี 
  ทิศตะวันตก ติดต�อกับ ต.นาไม อ.บ�านดุง จ.อุดรธานี 
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อาชีพ 
  อาชีพหลัก ทํานา 
สาธารณูปโภค 
  จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟLาใช�ในเขต อบต. 1,192 ครัวเรือน คิดเป*นร�อยละ 100.00 
การเดินทาง 
  ท่ีทําการ อบต.ถ�อนนาลับ ต้ังอยู�ห�างอําเภอบ�านดุง 18 กิโลเมตร มีรถสองแถวประจําทางวิ่งระหว�าง          
อ.บ�านดุง-อ.โพนพิสัย ผ�าน 6 หมู�บ�าน 
(ท่ีมา : http://www.thaitambon.com/tambon/411109 ) 
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 4.1.2 ผลการแจกแจงข)อมูลด)านคุณลักษณะส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง 
 

การแจกแจงข)อมูลด)านคุณลักษณะส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง ตามแบบสํารวจ Internal 
 

ข)อมูลท่ัวไปของผู)ตอบแบบสํารวจ 
จํานวน 
(คน) 

คิดเป2น 
ร)อยละ 

อายุ (1) ต่ํากว�า 20 ปU 0 0.00 

  (2) 20-40 ปU 14 51.85 

  (3) 41-60 ปU 13 48.15 

  (4) มากกว�า 60 ปU 0 0.00 

  รวม 27 100.00 

เพศ (1) ชาย 8 29.63 

  (2) หญิง 19 70.37 

  รวม 0 100.00 

ระดับการศึกษา (1) ต่ํากว�าปริญญาตร ี 7 25.93 

  (2) ปริญญาตร ี 13 48.15 

  (3) ปริญญาโท 7 25.93 

  (4) ปริญญาเอก 0 0.00 

  รวม 27 100.00 

ระดับตําแหน�ง (1) บริหารระดับสูง 0 0.00 

  (2) หัวหน�า/ผู�อํานวยการข้ึนไป 4 14.81 

  (3) ข�าราชการระดับปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 6 22.22 

  (4) ข�าราชการระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส 2 7.41 

  (5) ลูกจ�าง/พนักงานจ�าง 15 55.56 

  รวม 27 100.00 

ระยะเวลาใน (1) ต่ํากว�า 5 ปU 8 29.63 

การปฏิบัติงาน (2) 5-10 ปU 4 14.81 

  (3) 11-20 ปU 13 48.15 

  (4) มากกว�า 20 ปU 2 7.41 

  รวม 27 100.00 
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การแจกแจงข)อมูลด)านคุณลักษณะส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง ตามแบบสํารวจ External 

    

ข)อมูลท่ัวไปของผู)ตอบแบบสํารวจ 
จํานวน 
(คน) 

คิดเป2น
ร)อยละ 

อายุ (1) ต่ํากว�า 20 ปU 1 1.00 

  (2) 20-40 ปU 19 19.00 

  (3) 41-60 ปU 35 35.00 

  (4) มากกว�า 60 ปU 45 45.00 

  รวม 100 100.00 

เพศ (1) ชาย 47 47.00 

  (2) หญิง 53 53.00 

  รวม 100 100.00 

ระดับการศึกษา (1) ต่ํากว�าปริญญาตร ี 94 94.00 

  (2) ปริญญาตร ี 6 6.00 

  (3) ปริญญาโท 0 0.00 

  (4) ปริญญาเอก 0 0.00 

  รวม 100 100.00 

อาชีพ (1) เจ�าหน�าท่ีของรัฐ/ข�าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0.00 

  (2) พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส�วนตัว 12 12.00 

  (3) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 88 88.00 

  รวม 100 100.00 
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 4.1.3 ผลการแจกแจงรายละเอียดของข)อมูลท่ีจัดเก็บได) จําแนกตามวิธีการเก็บข)อมูลและ
ประเภทของแบบสํารวจ 
 

ผลการจัดเก็บข)อมูลของแบบสํารวจ 

แบบสํารวจ Internal แบบสํารวจ External 
แบบสํารวจ  

Evidence รอบท่ี 1 
แบบสํารวจ 

 Evidence รอบท่ี 2 
27 ชุด 100 ชุด 1,000 คะแนน 2,700 คะแนน 

 
 4.1.4 แผนภาพแสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
องค&การบริหารส�วนตําบลถ�อนนาลับ 
 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค&การบริหารส�วนตําบลถ�อนนาลับ 

คะแนน ITA = 82.03 
(คะแนนท่ีถ�วงน้ําหนกัแล)ว) 

ระดับผลการประเมิน 
สูงมาก 

ดัชน ี คะแนนดัชนี (ร)อยละ) ระดับผลการประเมิน 
ความโปร�งใส 84.07 สูงมาก 
ความพร)อมรับผิด 87.26 สูงมาก 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 91.97 สูงมาก 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค&กร 75.35 สูง 
คุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน 67.68 สูง 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ:  1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต�ละดัชนีท่ีถ�วงน้ําหนักแล�ว 
  2. คะแนนดัชนีเป*นการคํานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข�อคําถามจากทุกแบบสํารวจในดัชนี  

   ท่ียังไม�ถ�วงน้ําหนัก สําหรับการเปรียบเทียบในแต�ละดัชนี 
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 4.1.5 ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสใน 
การดําเนินงานขององค&การบริหารส�วนตําบลถ�อนนาลับ 
 

ลําดับ 
ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัย�อยในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

ค�า
นํ้าหนัก 
(ร)อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนนที่

ได) 
(100) 

คะแนน
หลัง 
ถ�วง

นํ้าหนัก 
1 ความโปร�งใส 26       84.07 21.86 

1.1 การให� เปJดเผย และเข�าถึงข�อมูล         77.78   

1.1.1 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง   70.00     70.00   

1.1.2 การให� เปJดเผย และเข�าถึงข�อมูลของหน�วยงาน   100.00   72.24 90.75   

1.2 การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย         94.12   

1.2.1 การมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน   100.00   82.50 93.00   

1.2.2 การจัดการเร่ืองร�องเรียน   100.00   76.22 95.24   

2 ความพร)อมรับผิด 18       87.26 15.71 

2.1 ความพร�อมรับผิด         81.26   

2.1.1 ความพร�อมรับผิดในการปฏิบัติงาน     86.26 78.21 82.23   

2.1.2 ความพร�อมรับผิดในการบริหารงาน     74.19 78.55 76.37   

2.2 เจตจํานงสุจริต         92.80   

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน   100.00 66.11 74.22 92.80   

3 ความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบตัิงาน 22       91.97 20.23 

3.1 การถูกช้ีมูลความผิด         100.00   

เร่ืองช้ีมูลความผิด   100.00     100.00   

3.2 การทุจริตต�อหน�าท่ี         92.10   

3.2.1 การรับสินบน     78.44 99.12 90.85   

3.2.2 การใช�ตําแหน�งหน�าท่ีในการเอื้อประโยชน�     84.04 99.56 93.35   

3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย         89.62   

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย     79.74 99.50 89.62   
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ลําดับ 
ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัย�อยในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

ค�า
นํ้าหนัก 
(ร)อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนนที่

ได) 
(100) 

คะแนน
หลัง 
ถ�วง

นํ้าหนัก 
4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค&กร 16       75.35 12.06 

4.1 การสร�างวัฒนธรรมสุจริตในหน�วยงาน         76.02   

4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต     70.52   70.52   

4.1.2 การไม�ทนต�อการทุจริต     80.33   80.33   

4.1.3 การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต     76.61   76.61   

4.2 การปLองกันผลประโยชน�ทับซ�อน         93.85   

การดําเนินการเพื่อปLองกันผลประโยชน�ทับซ�อนใน
หน�วยงาน 

  100.00 81.54   93.85   

4.3 การปLองกันและปราบปรามการทุจริตในหน�วยงาน         61.14   

4.3.1 แผนปฏิบัติการปLองกันและปราบปรามการทุจริต   50.00 74.80   62.40   

4.3.2 การตรวจสอบถ�วงดุลภายในหน�วยงาน   50.00 69.78   59.89   

5 คุณธรรมการทาํงานในหน�วยงาน 18       67.68 12.18 

5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบติังาน         48.69   

5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน   50.00   43.19 47.73   

5.1.2 ความเป*นธรรมในการปฏิบัติงาน   50.00   48.97 49.66   

5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน         79.07   

5.2.1 การบริหารงานบุคคล     72.05   72.05   

5.2.2 การบริหารงบประมาณ     82.79   82.79   

5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน     86.47   86.47   

5.2.4 การบริหารสภาพแวดล�อมในการทํางาน     66.74   66.74   

  คะแนนรายแบบสํารวจ (100)   84.09 78.50 82.58     

คะแนนคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน 82.03 

 
4.2 ผลการรวบรวมข)อเสนอแนะจากแบบสํารวจ(ถ)ามี) - 
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บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน 

ของหน�วยงานที่รับการประเมิน 
 

5.1 สรุปผลการประเมิน 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ องค�การบริหารส�วนตําบล                
ถ�อนนาลับ อําเภอบ�านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมเท�ากับร�อยละ 82.03 ถือว�ามีคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานในระดับสูงมาก โดยได�คะแนนดัชนีด�านความปลอดจากการทุจริตใน                
การปฏิบัติงานสูงท่ีสุด เท�ากับร�อยละ 91.97 (ระดับสูงมาก) และได�คะแนนดัชนีด�านคุณธรรมการทํางานใน
หน�วยงานน�อยท่ีสุดเท�ากับร�อยละ 75.35 (ระดับสูง) 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินโดยละเอียด สามารถจําแนกข�อค�นพบตามดัชนี/ตัวชี้วัดแต�ละด�าน ดังนี้ 
1. ดัชนีความโปร�งใส (ค�าน้ําหนักร�อยละ 26) ซ่ึงได�ข�อมูลจากผู� มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอก                

ของหน�วยงาน (EIT) และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร�อยละ 84.07 ถือว�าอยู�ใน
ระดับสูงมาก โดยจําแนกเป*นคะแนนด�านการให�เปJดเผยและเข�าถึงข�อมูล มีคะแนนร�อยละ 77.78 (ระดับสูง) 
และคะแนนด�านการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มีคะแนนร�อยละ 94.12 (ระดับสูงมาก) 

2. ดัชนีความพร�อมรับผิด (ค�าน้ําหนักร�อยละ 18) ซ่ึงได�ข�อมูลจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายใน             
ของหน�วยงาน (IIT) ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอกของหน�วยงาน (EIT) และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) 
พบว�ามีคะแนนร�อยละ 87.26 ถือว�าอยู�ในระดับสูงมาก โดยจําแนกเป*นคะแนนด�านความพร�อมรับผิด มีคะแนน
ร�อยละ 81.26 (ระดับสูงมาก) และคะแนนด�านเจตจํานงสุจริต มีคะแนนร�อยละ 92.80 (ระดับสูงมาก) 

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (ค�าน้ําหนักร�อยละ 22) ซ่ึงได�ข�อมูลจากผู�มี 
ส�วนได�ส�วนเสียภายในของหน�วยงาน (IIT) ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอกของหน�วยงาน (EIT) และเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร�อยละ 91.97 ถือว�าอยู�ในระดับสูงมาก โดยจําแนกเป*นคะแนน
ด�านการถูกชี้มูลความผิด มีคะแนนร�อยละ 100 (ระดับสูงมาก) ด�านการทุจริตต�อหน�าท่ี มีคะแนนร�อยละ 
92.10 (ระดับสูงมาก) และความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย มีคะแนนร�อยละ 89.26 (ระดับสูงมาก)  

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร (ค�าน้ําหนักร�อยละ 16) ซ่ึงได�ข�อมูลจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ภายในของหน�วยงาน (IIT) และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร�อยละ 75.35 ถือว�าอยู�ใน
ระดับสูง โดยจําแนกเป*นคะแนนด�านการสร�างวัฒนธรรมสุจริตในหน�วยงาน มีคะแนนร�อยละ 76.02 (ระดับสูง) 
ด�านการปLองกันผลประโยชน�ทับซ�อน มีคะแนนร�อยละ 93.85 (ระดับสูงมาก) และด�านการปLองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน�วยงาน มีคะแนนร�อยละ 61.14 (ระดับสูง)  

5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน (ค�าน้ําหนักร�อยละ 18) ซ่ึงได�ข�อมูลจากผู�มีส�วนได�             
ส�วนเสียภายในของหน�วยงาน (IIT) ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอกของหน�วยงาน (EIT) และเอกสารหลักฐาน             
เชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร�อยละ 67.68 ถือว�าอยู�ในระดับสูง โดยจําแนกเป*นคะแนนด�านมาตรฐาน
และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีคะแนนร�อยละ 48.69 (ระดับปานกลาง) และด�านคุณธรรมในการบริหารงาน 
มีคะแนนร�อยละ 79.07 (ระดับสูง) 
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5.2 อภิปรายผลการประเมิน 

 การวิเคราะห�และสังเคราะห�ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานท่ีรับการประเมิน โดยนําเสนอจํานวน 3 ดัชนี ดังนี้ 
 
ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน 

ของหน�วยงานภาครัฐ 
ข)อบกพร�องของหน�วยงาน ประเด็นการปรับปรุง 

1. ความโปร�งใส 

- หน�วยงานยังไม�มีแนวทาง 
การตรวจสอบถึงความเก่ียวข�อง
ระหว�างเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับ
การจัดซ้ือจัดจ�าง กับผู�เสนองาน
เพ่ือปLองกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
- หน�วยงานไม�มีการวิเคราะห�ผล
กา ร จั ด ซ้ื อจั ด จ� า ง  ป ร ะจํ า ปU
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

- หน�วยงานควรจัดทํามาตรการ
แล ะ คู� มื อ ก า รต ร ว จส อ บ ผ ล 
ป ร ะ โ ย ช น� ทั บ ซ� อ น ร ะ ห ว� า ง
เ จ� า ห น� า ท่ี ท่ี เ ก่ี ย ว ข� อ ง กั บ 
ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ� า ง  เ ช� น 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ รั บ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการ
เ ส นอร าค า  เ จ� า หน� า ท่ี พั ส ดุ 
หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ ผู�บริหาร
หน�วยงาน เป*นต�น ว�าไม�มีส�วน
เก่ียวข�องกับผู� เสนองานและผู�
ได�รับการพิจารณาคัดเลือก 
- หน�วยงานควรมีการวิเคราะห�
ผลการจัดซ้ือจัดจ�างเป*นประจํา
ทุกปUงบประมาณ และมีการนํา
ผลการวิเคราะห�การจัดซ้ือจัดจ�าง
ประจําปUงบประมาณ ท่ีผ�านมา 
มาใช�ในการปรับปรุงการจัดซ้ือ
จัดจ�างในปUงบประมาณ ป=จจุบัน 
โ ด ย คว ร มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร
วิเคราะห�ท้ังในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
- รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัด
จ�าง ประจําปUงบประมาณ  
- มีการวิเคราะห�ความเสี่ยง 
- มีการวิเคราะห�ป=ญหาอุปสรรค/
ข�อจํากัด 
- มีการวิเคราะห�ความสามารถใน
การประหยัดงบประมาณ 
- มีการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัด
จ�างท่ีมีรายละเอียดร�อยละของ
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ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน 

ของหน�วยงานภาครัฐ 
ข)อบกพร�องของหน�วยงาน ประเด็นการปรับปรุง 

จํานวนโครงการตามวิธีการจัดซ้ือ
จัดจ�างท่ีได�ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ�างแล�วเสร็จ  
- ร�อยละของจํานวนงบประมาณ
ตามวิธีการจัด ซ้ือจั ดจ� าง ท่ี ได�
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างแล�วเสร็จ
มีข�อเสนอแนะหรือแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ�าง 

2. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค&กร 

- หน�วยงานไม�มีการวิเคราะห�ผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การปLองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน�วยงาน ประจําปU
งบประมาณ พ.ศ.  2559 เ พ่ือ
นํามาปรับแผนปฏิบัติการปLองกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต  
ในปUงบประมาณ พ.ศ. 2560  
- การรวมกลุ�มเพ่ือตรวจสอบ
การบริหารงานในหน�วยงานยัง
ขาดกิจกรรมท่ีแสดงถึงความ
พ ย า ย า ม ท่ี จ ะ ป รั บ ป รุ ง ก า ร
บริหารงานอย�างเป*นรูปธรรม 

- หน�วยงานควรมีการวิเคราะห�
ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การปLองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน�วยงาน เพ่ือนํามา
ปรับแผนปฏิบัติการปLองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต  อย� า ง
ต�อเนื่องทุกปU  และติดตามผล 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การปLองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน�วยงานทุกปU หากไม�
มีผลการดําเนินงานท่ีสอดคล�อง
ตามแผนฯ ควรปรับปรุงแผน
แผนปฏิ บั ติ ก า รปL อ ง กันแล ะ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต  
อย�างน�อยปUละ 2 ครั้ง 
- กลุ�มท่ีตั้งข้ึนเพ่ือตรวจสอบการ
บริหารงานในหน�วยงานควรมี
แผนกิจกรรมและดําเนินกิจกรรม
ท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงการบริหารงานอย�างเป*น
รูปธรรม 

3.  คุ ณ ธ ร ร ม ก า ร ทํ า ง า น ใ น
หน�วยงาน 

-  หน�วยงานมีคู�มือหรือมาตรการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก แต�
ข า ด ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม คู� มื อ ห รื อ
มาตรฐานการปฏิบั ติงานตาม

- หน�วยงานควรมีการจัดทําคู�มือ
หรือมาตรการปฏิ บั ติงานตาม
ภารกิจหลัก และการรายงานผล
การปฏิ บั ติ งานตามคู� มือหรื อ
มาตรฐานการปฏิ บั ติงานตาม
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ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน 

ของหน�วยงานภาครัฐ 
ข)อบกพร�องของหน�วยงาน ประเด็นการปรับปรุง 

ภารกิจหลัก 
- หน�วยงานไม�มีระบบการปLองกัน
หรือตรวจสอบเพ่ือปLองกันการละ
เว�นการปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจ
หลัก 

ภารกิจหลักทุกภารกิจ 
- หน�วยงานควรการกําหนด
มาตรการตรวจสอบเพ่ือปLองกัน
การละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีตาม
ภารกิจหลัก ระบุถึงบทลงโทษ
กรณีละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีให�
ชัดเจน 

 

5.3 ข)อเสนอแนะ   

 5.3.1 ข)อเสนอแนะเชิงนโยบาย   

  1) การสร�างกลไกการปLองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตควรเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการเข�ามามีส�วนร�วมกับระบบการปLองกัน 
  2) พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปLองกันการทุจริต โดยการสร�างกลไก
ปLองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต และกําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข�อเสนอแนะไปสู�การปฏิบัติ 
  3) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดป=ญหาการทุจริตโดยการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช�ดุลยพินิจ ของ
เจ�าหน�าท่ีรัฐ  

 5.3.2 ข)อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ   

  1) หน�วยงานควรจัดทํามาตรการและคู�มือการตรวจสอบผล ประโยชน�ทับซ�อนระหว�างเจ�าหน�าท่ี 
ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดซ้ือจัดจ�าง เช�น คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา 
เจ�าหน�าท่ีพัสดุ หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ ผู�บริหารหน�วยงาน เป*นต�น ว�าไม�มีส�วนเก่ียวข�องกับผู�เสนองานและผู�
ได�รับการพิจารณาคัดเลือก และควรมีการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างเป*นประจําทุกปUงบประมาณ และมี              
การนําผลการวิเคราะห�การจัดซ้ือจัดจ�างประจําปUงบประมาณท่ีผ�านมา มาใช�ในการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ�างใน
ปUงบประมาณ ป=จจุบัน โดยควรมีรายละเอียดการวิเคราะห�ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

      - รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง ประจําปUงบประมาณ  
     - มีการวิเคราะห�ความเสี่ยง 
     - มีการวิเคราะห�ป=ญหาอุปสรรค/ข�อจํากัด 
     - มีการวิเคราะห�ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
     - มีการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมีรายละเอียดร�อยละของจํานวนโครงการตามวิธีการ

จัดซ้ือจัดจ�างท่ีได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างแล�วเสร็จ  
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     - ร�อยละของจํานวนงบประมาณตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างแล�ว
เสร็จมีข�อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�าง 
  2) หน�วยงานควรมีการวิเคราะห�ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปLองกันและปราบปราม      
การทุจริตของหน�วยงาน เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปLองกันและปราบปรามการทุจริต อย�างต�อเนื่องทุกปU 
และติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปLองกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงานทุกปU หากไม�
มีผลการดําเนินงานท่ีสอดคล�องตามแผนฯ ควรปรับปรุงแผนแผนปฏิบัติการปLองกันและปราบปรามการทุจริต 
อย�างน�อยปUละ 2 ครั้ง และกลุ�มท่ีต้ังข้ึนเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน�วยงานควรมีแผนกิจกรรมและ
ดําเนินกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานอย�างเป*นรูปธรรม 
  3) หน�วยงานควรมีการจัดทําคู�มือหรือมาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และการรายงานผล
การปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักทุกภารกิจ และควรการกําหนดมาตรการ
ตรวจสอบเพ่ือปLองกันการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจหลัก ระบุถึงบทลงโทษกรณีละเว�นการปฏิบัติ
หน�าท่ีให�ชัดเจน 
 5.3.3 ข)อเสนอแนะอ่ืนๆ   

  1) หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรมีการเตรียมความพร�อมให�แก�หน�วยงานท่ีรับการประเมิน เช�น  
การให�ความรู�ความเข�าใจเกณฑ�การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ
ก�อนถึงปUงบประมาณท่ีจะทําการประเมิน  
  2) หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรมีการติดตามให�หน�วยงานท่ีรับการประเมินนําผลการประเมินและ
ข�อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังให�คําปรึกษาในระหว�างการดําเนินงาน  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐให� 
ดียิ่งข้ึน 
  3) หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรพัฒนาระบบการบันทึกเอกสารหลักฐานการดําเนินงานให�แก�
หน�วยงานท่ีรับการประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเตรียมเอกสารและการจัดส�งข�อมูลของหน�วยงานท่ี               
รับการประเมิน 
  4) หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรมีการพัฒนาระบบประเมินแบบออนไลน�เพ่ือให�หน�วยงานสามารถ
รับทราบผลการประเมิน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได�อย�างรวดเร็ว  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คะแนนการประเมินตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ� 

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBT รอบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คะแนนการประเมินตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ� 

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBT รอบท่ี 2 
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ภาคผนวก ค 
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ� 

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสในการดําเนินงาน 

ของหน4วยงานภาครัฐ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ� 

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสในการดําเนินงานของหน4วยงานภาครัฐ 

ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 

สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได$ดําเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเปBนการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได$แก� 1. ดัชนีความโปร�งใส 2. ดัชนีความพร$อมรับผิด 3. ดัชนี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคMกร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการ
ทํางานในหน�วยงาน โดยมีเครื่องมือท่ีใช$สําหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได$แก� 1. แบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษM Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสํารวจความคิด
เห็นผู$มีส�วนได$ส�วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบ
สํารวจความคิดเห็นผู$มีส�วนได$ส�วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

สําหรับแบบสํารวจนี้เปBนแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษM Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) รอบท่ี 1 ใช$ประเมินในดัชนีความพร$อมรับผิด ซ่ึงจะจัดเก็บข$อมูลจาก 
การตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษMนี้ พร$อมกับเอกสาร/หลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ จํานวน 1 ชุด 
ต�อ 1 หน�วยงาน ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน 
เพ่ือให$หน�วยงานได$รับทราบและใช$เปBนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการ
ให$มีคุณธรรมและความโปร�งใสมากยิ่งข้ึน ลดโอกาสการทุจริตในหน�วยงาน และเพ่ือให$เกิดประโยชนM 
ต�อประชาชนและสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในความร�วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ช่ือหน4วยงาน            

คําอธิบายวิธีการตอบแบบสํารวจ 
1. โปรดใส�เครื่องหมาย � ลงในช�อง � ท่ีเปBนตัวเลือกคําตอบ “มี” หรือ “ไม�มี” พร$อมระบุรายการ 
    เอกสาร/หลักฐานท่ีอ$างอิง ท้ังนี้ หน�วยงานจะต$องแนบเอกสาร/หลักฐานท่ีอ$างอิงประกอบการตอบ 
    แบบสํารวจด$วย 
2. ติดเครื่องหมายท่ีหลักฐานในแต4ละขHอ พรHอมทําแถบสีเนHนขHอความในหลักฐานท่ีใชHตอบ  
 ท้ังนี้ เพ่ือให$ผู$ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได$ตรงตามวัตถุประสงคMของข$อคําถาม และ 
 ให$คะแนนอย�างแม�นตรงมากท่ีสุด 
 
 
 
 
การดําเนินการเพ่ือส4งเสริมคุณธรรมและความโปร4งใสของหน4วยงานในภาพรวมในป:งบประมาณ  
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พ.ศ. 2560 
ดัชนีความพรHอมรับผิด 
EB1 ในป:งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผูHบริหารของหน4วยงานไดHแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
 หน4วยงานอย4างไร 
1) ผู$บริหารของหน�วยงานมีการแสดงเจตจํานงว�าจะบริหารงานด$วยความซ่ือสัตยMสุจริตต�อเจ$าหน$าท่ี 
 ในหน�วยงาน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             
2) ผู$บริหารของหน�วยงานมีการแสดงเจตจํานงว�าจะบริหารงานด$วยความซ่ือสัตยMสุจริตต�อสาธารณชน 
 หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             
3) ผู$บริหารของหน�วยงานมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
 หน�วยงานให$มีคุณธรรมและความโปร�งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 
 ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐในแต�ละด$าน หรือไม� 
(1) ด$านความโปร�งใส 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             
(2) ด$านความพร$อมรับผิด 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
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(3) ด$านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             
(4) ด$านวัฒนธรรมคุณธรรมในองคMกร 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             
(5) ด$านคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             
(6) ด$านการสื่อสารภายในหน�วยงาน 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             

 

ขอขอบคุณสําหรับความร4วมมือ 
สํานักงาน ป.ป.ช. 
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แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ� 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร2งใสในการดําเนินงานของหน2วยงานภาครัฐ 
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 

สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได#ดําเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเปAนการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได#แก� 1. ดัชนีความโปร�งใส 2. ดัชนีความพร#อมรับผิด 3. ดัชนี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคLกร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการ
ทํางานในหน�วยงาน โดยมีเครื่องมือท่ีใช#สําหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได#แก� 1. แบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษL Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสํารวจความคิด
เห็นผู#มีส�วนได#ส�วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบ
สํารวจความคิดเห็นผู#มีส�วนได#ส�วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

สําหรับแบบสํารวจนี้เปAนแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษL Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) รอบท่ี 2 ใช#ประเมินในดัชนีความโปร�งใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองคLกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน ซ่ึงจะจัดเก็บข#อมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษLนี้ พร#อมกับเอกสาร/หลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ จํานวน 1 ชุด ต�อ 1 หน�วยงาน 

แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษL Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
(EBIT) แบ�งเปAน 2 ส�วน ได#แก� 

ส2วนท่ี 1 การดําเนินการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานตามภารกิจหลัก 
ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส2วนท่ี 2 การดําเนินการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานในภาพรวม 
ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน เพ่ือให#
หน�วยงานได#รับทราบและใช#เปAนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการให#มี
คุณธรรมและความโปร�งใสมากยิ่งข้ึน ลดโอกาสการทุจริตในหน�วยงาน และเพ่ือให#เกิดประโยชนLต�อประชาชน
และสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในความร2วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

ช่ือหน2วยงาน            
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คําอธิบายวิธีการตอบแบบสํารวจ 
1. โปรดใส�เครื่องหมาย � ลงในช�อง � ท่ีเปAนตัวเลือกคําตอบ “มี” หรือ “ไม�มี” พร#อมระบุรายการ 
    เอกสาร/หลักฐานท่ีอ#างอิง ท้ังนี้ หน�วยงานจะต#องแนบเอกสาร/หลักฐานท่ีอ#างอิงประกอบการตอบ 
    แบบสํารวจด#วย 
2. กรณีหน�วยงานไม�สามารถตอบคําถามข#อใดได# เนื่องจากข#อจํากัดด#านกฎหมาย ขอให#หน�วยงานทําหนังสือ
 ชี้แจงโดยละเอียด พร#อมแนบเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวข#อง เพ่ือให#คณะกรรมการท่ีเก่ียวข#องพิจารณา 
 การอุทธรณLต�อไป 
3. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจของหน�วยงานตามกฎหมายจัดต้ังของหน�วยงาน ท้ังนี้ หากหน�วยงาน 
 มีภารกิจตามกฎหมาย จัดต้ังมากกว�า 1 ภารกิจ ให#คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจ 
 ท่ีหน�วยงานให#ความสําคัญมากท่ีสุด ใช#บุคลากรและทรัพยากรต�างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลา
 ในการดําเนินงาน จํานวนมากท่ีสุด และมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริต โดยข#อคําถามท่ีเก่ียวกับภารกิจหลัก 
 ได#แก� ข#อ EB1 EB2 และ EB3 ให#หน�วยงานใช#บริบทของภารกิจหลักในการตอบคําถาม ส�วนข#อคําถาม 
 ท่ีไม�ได#ระบุถึงภารกิจหลัก ให#ใช#บริบทภารกิจในภาพรวมของหน�วยงานในการตอบ 
4. ติดเครื่องหมายท่ีหลักฐานในแต2ละขHอ พรHอมทําแถบสีเนHนขHอความในหลักฐานท่ีใชHตอบ ท้ังนี้ เพ่ือให#
 ผู#ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได#ตรงตามวัตถุประสงคLของข#อคําถาม และให#คะแนน
 อย�างแม�นตรงมากท่ีสุด 
 
 

ส2วนท่ี 1 การดําเนินการเพ่ือส2งเสริมคุณธรรมและความโปร2งใสของหน2วยงานตามภารกิจหลักใน
ป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

ภารกิจหลักของหน2วยงาน คือ          
 
             
 
(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพ่ือใชHตอบขHอ EB1 – EB3 กรณีท่ีภารกิจหลักในการตอบขHอ EB1 – EB3  
ไม2ใช2ภารกิจเดียวกัน จะไม2พิจารณาคะแนน) 
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ดัชนีความโปร2งใส 
EB1 หน2วยงานของท2านเปNดโอกาสใหHผูHมีส2วนไดHส2วนเสียมีโอกาสเขHามามีส2วนร2วมในการดําเนินงาน 
 ตามภารกิจหลักของหน2วยงานอย2างไร 
หมายเหตุ: 1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการในของปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. จะต#องเปAนโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให#เห็นถึงกระบวนการมีส�วนร�วมต้ังแต� 
  การร�วมแสดงความคิดเห็น ร�วมจัดทําแผนงาน/โครงการ และร�วมดําเนินการ 
1) ผู#มีส�วนได#ส�วนเสียเข#ามามีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ
หลัก ของหน�วยงาน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
                               
2) ผู#มีส�วนได#ส�วนเสียเข#ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน�วยงาน 
หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
                               
3) ผู#มีส�วนได#ส�วนเสียเข#ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน�วยงาน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
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EB3 หน2วยงานของท2านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดHวยความเปSนธรรมอย2างไร 
1) มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาท่ีใช#ในการดําเนินการให#ผู#รับบริการหรือ
 ให#ผู#มีส�วนได#ส�วนเสียทราบอย�างชัดเจน หรือไม� 

� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
                               
2) มีระบบการป�องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป�องกันการละเว#นการปฏิบัติหน#าท่ีตามภารกิจหลัก หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน2วยงาน 
EB2 หน2วยงานของท2านมีการปฏิบัติงานตามคู2มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย2างไร 
1) มีคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
                               
2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
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ดัชนีความโปร2งใส 
EB4 หน2วยงานของท2านมีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจHางดHวยความโปร2งใสอย2างไร 
1) มีการประกาศเผยแพร�แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ#าง ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 
 30 วันทําการ หลังจากวันท่ีได#รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 วันท่ีได#รับการจัดสรรงบประมาณ คือ           . 
 วันท่ีประกาศเผยแพร� คือ            . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีการเผยแพร�ข#อมูลอย�างเปAนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ#าง ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให#
 สาธารณชนสามารถตรวจสอบข#อมูลการจัดซ้ือจัดจ#างของหน�วยงานได# โดยมีองคLประกอบดังต�อไปนี้ หรือไม� 
หมายเหตุ: 1. ระบบข#อมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ#างต#องสามารถสอบทานกลับ เพ่ือตรวจสอบความมีอยู�จริง
  ของระบบและข#อมูลท่ีนํามาใช#ประกอบการประเมินได# 
 2. เปAนโครงการท่ีหน�วยงานดําเนินการในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 
� มี องคLประกอบ 
 2.1 ชื่อโครงการ � มี � ไม�มี 
 2.2 งบประมาณ � มี � ไม�มี 
 2.3 ผู#ซ้ือซอง � มี � ไม�มี 
 2.4 ผู#ยื่นซอง � มี � ไม�มี 
 2.5 ผู#ได#รับคัดเลือก � มี � ไม�มี 
 หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข#องระหว�างเจ#าหน#าท่ีท่ีเก่ียวข#องกับการจัดซ้ือจัดจ#าง และผู#เสนองาน 
 เพ่ือป�องกันผลประโยชนLทับซ#อน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
 
 

ส2วนท่ี 2 การดําเนินการเพ่ือส2งเสริมคุณธรรมและความโปร2งใสของหน2วยงานในภาพรวม 
 ในป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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EB5 ในป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 หน2วยงานของท2านมีการดําเนินการเก่ียวกับการเปNดเผยขHอมูล 
 การจัดซ้ือจัดจHางแต2ละโครงการใหHสาธารณชนรับทราบอย2างไร 
หมายเหตุ: 1. พิจารณาจากโครงการของหน�วยงานท่ีดําเนินการในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560  
                   โดยเรียงตามลําดับงบประมาณสูงสุด จํานวน 5 โครงการ 
 2. กรณีมีการจัดซ้ือจัดจ#างไม�ถึง 5 โครงการ ให#แสดงโครงการท้ังหมดเท�าท่ีมี 
1) โครงการท่ี 1 
 1.1 มีการประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการล�วงหน#าไม�น#อยกว�าระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแต�ละหน�วยงานกําหนด หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 1.2 มีการประกาศเผยแพร�หลักเกณฑLในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ 
  หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 1.3 มีการประกาศเผยแพร�วิธีการคํานวณราคากลางแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 1.4 มีการประกาศเผยแพร�รายชื่อผู#มีคุณสมบัติเบ้ืองต#นในการซ้ือหรือจ#างแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 1.5 มีการประกาศเผยแพร�ผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ พร#อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ#าง และ 
  เหตุผลท่ีใช#ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#าง หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
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2) โครงการท่ี 2 
 2.1 มีการประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการล�วงหน#าไม�น#อยกว�าระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแต�ละหน�วยงานกําหนด หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 2.2 มีการประกาศเผยแพร�หลักเกณฑLในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ 
  หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 2.3 มีการประกาศเผยแพร�วิธีการคํานวณราคากลางแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 2.4 มีการประกาศเผยแพร�รายชื่อผู#มีคุณสมบัติเบ้ืองต#นในการซ้ือหรือจ#างแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 2.5 มีการประกาศเผยแพร�ผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ พร#อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ#าง และ 
  เหตุผลท่ีใช#ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#าง หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
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3) โครงการท่ี 3 
 3.1 มีการประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการล�วงหน#าไม�น#อยกว�าระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแต�ละหน�วยงานกําหนด หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 3.2 มีการประกาศเผยแพร�หลักเกณฑLในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ 
  หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 3.3 มีการประกาศเผยแพร�วิธีการคํานวณราคากลางแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 3.4 มีการประกาศเผยแพร�รายชื่อผู#มีคุณสมบัติเบ้ืองต#นในการซ้ือหรือจ#างแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 3.5 มีการประกาศเผยแพร�ผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ พร#อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ#าง และ 
  เหตุผลท่ีใช#ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#าง หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
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4) โครงการท่ี 4 
 4.1 มีการประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการล�วงหน#าไม�น#อยกว�าระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแต�ละหน�วยงานกําหนด หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 4.2 มีการประกาศเผยแพร�หลักเกณฑLในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ 
  หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 4.3 มีการประกาศเผยแพร�วิธีการคํานวณราคากลางแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 4.4 มีการประกาศเผยแพร�รายชื่อผู#มีคุณสมบัติเบ้ืองต#นในการซ้ือหรือจ#างแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 4.5 มีการประกาศเผยแพร�ผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ พร#อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ#าง และ 
  เหตุผลท่ีใช#ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#าง หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
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5) โครงการท่ี 5 
 5.1 มีการประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการล�วงหน#าไม�น#อยกว�าระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแต�ละหน�วยงานกําหนด หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 5.2 มีการประกาศเผยแพร�หลักเกณฑLในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ 
  หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 5.3 มีการประกาศเผยแพร�วิธีการคํานวณราคากลางแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 5.4 มีการประกาศเผยแพร�รายชื่อผู#มีคุณสมบัติเบ้ืองต#นในการซ้ือหรือจ#างแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 5.5 มีการประกาศเผยแพร�ผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ พร#อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ#าง และ 
  เหตุผลท่ีใช#ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#าง หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
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EB6 หน2วยงานของท2านมีการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจHางอย2างไร 
1) มีการวิเคราะหLผลการจัดซ้ือจัดจ#าง ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม� 

� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
 
2) มีการนําผลการวิเคราะหLการจัดซ้ือจัดจ#าง ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช#ในการปรับปรุง 
 การจัดซ้ือจัดจ#างในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
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EB7 หน2วยงานของท2านมีช2องทางใหHประชาชนเขHาถึงขHอมูลของหน2วยงานอย2างไร 
1) มีหน�วยประชาสัมพันธL ณ ท่ีทําการของหน�วยงาน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีสื่อประชาสัมพันธLเผยแพร�บทบาทอํานาจหน#าท่ีของหน�วยงานทางช�องทางใดบ#าง (อย�างน#อย 4 ช�องทาง) 
� มี หลักฐาน คือ (1)             . 
 (2)             . 
 (3)             . 
 (4)             . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีการแสดงข#อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจท่ีเปAนปfจจุบันทางเว็บไซตLของหน�วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
 หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
4) มีระบบการให#ข#อมูลการดําเนินงานของหน�วยงานผ�านหมายเลขโทรศัพทLเฉพาะหรือระบบ Call Center 
 โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ#าหน#าท่ีของหน�วยงานให#บริการข#อมูลตลอดเวลาทําการของ
 หน�วยงาน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
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EB8 หน2วยงานของท2านมีการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรHองเรียนการปฏิบัติงาน/การใหHบริการอย2างไร 
1) มีการกําหนดช�องทางการร#องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร#องเรียน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีการกําหนดหน�วยงานหรือเจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบเรื่องร#องเรียน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร#องเรียนให#ผู#ร#องเรียนทราบ หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
4) มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร#องเรียน พร#อมระบุปfญหาอุปสรรคและแนวทางแก#ไข และเผยแพร�
 ให#สาธารณชนรับทราบผ�านเว็บไซตLหรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม� 
หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให#แยกเปAน 2 กรณี คือ (1) ข#อร#องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ#าง  
 (2) ข#อร#องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานของหน�วยงาน 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
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ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร 
EB9 หน2วยงานของท2านมีการดําเนินการเพ่ือป[องกันผลประโยชน�ทับซHอนในหน2วยงานอย2างไร 
1) มีการวิเคราะหLความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนLทับซ#อน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีการจัดทําคู�มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชนLทับซ#อน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู#ภายในหน�วยงาน เพ่ือให#ความรู#เรื่องการป�องกัน
 ผลประโยชนLทับซ#อนแก�เจ#าหน#าท่ี หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
4) มีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป�องกันผลประโยชนLทับซ#อน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
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EB10 หน2วยงานของท2านมีการดําเนินการดHานการป[องกันและปราบปรามการทุจริตในหน2วยงานอย2างไร 
1) มีการวิเคราะหLผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงาน 
 ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงาน  
    ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หมายเหตุ: เปAนโครงการท่ีหน�วยงานดําเนินการในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
 
EB11 เจHาหนHาท่ีในหน2วยงานของท2านมีการรวมกลุ2มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน2วยงานอย2างไร 
1) มีการรวมกลุ�มของเจ#าหน#าท่ีในหน�วยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร�งใส หรือไม� 
หมายเหตุ: กลุ�มของเจ#าหน#าท่ีในหน�วยงานต#องไม�ใช�กลุ�มตามโครงสร#างหน�วยงาน เช�น กลุ�มตรวจสอบ
 ภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปAนต#น 

� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) กรณีท่ีมีการรวมกลุ�มของเจ#าหน#าท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร�งใส กลุ�มดังกล�าวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึง 
 ความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน�วยงานให#มีความโปร�งใสยิ่งข้ึน หรือไม� 

� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
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ภาคผนวก ง 
แบบสํารวจความคิดเห็นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายใน 

Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แบบสํารวจความคิดเห็นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายใน 

Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได$ดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเปBน
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได$แก�  
1. ดัชนีความโปร�งใส 2. ดัชนีความพร$อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองคNกร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน โดยมีเครื่องมือท่ีใช$สําหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได$แก� 1. แบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษN Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสํารวจความคิดเห็นผู$
มีส�วนได$ส�วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสํารวจความคิดเห็นผู$มีส�วน
ได$ส�วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

สําหรับแบบสํารวจน้ี เปBนแบบสํารวจความคิดเห็นผู$มีส� วนได$ส�วนเสียภายใน Internal Integrity and 
Transparency Assessment (IIT) ใช$ประเมินในดัชนีความพร$อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคNกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน โดยจะจัดเก็บข$อมูลจากเจ$าหน$าท่ีภายใน
หน�วยงานท่ีมีอายุการทํางานมากกว�า 1 ปY ด$วยจํานวนและสัดส�วนท่ีมีลักษณะความเปBนตัวแทนท่ีเหมาะสมของแต�ละหน�วยงาน 

แบบสํารวจความคิดเห็นผู$มีส�วนได$ส�วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 
แบ�งเปBน 3 ส�วน ได$แก� 

ส�วนท่ี 1 ข$อมูลท่ัวไปของผู$ตอบแบบสํารวจ 
ส�วนท่ี 2 ความคิดเห็นต�อการดําเนินงานของหน�วยงาน 
ส�วนท่ี 3 ข$อเสนอแนะ 

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน เพ่ือให$หน�วยงาน 
ได$รับทราบและใช$เปBนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการให$มีคุณธรรมและความโปร�งใส 
มากยิ่งข้ึน ลดโอกาสการทุจริตในหน�วยงาน และเพ่ือให$เกิดประโยชนNต�อประชาชนและสังคมสูงสุด ท้ังน้ี “สํานักงาน ป.ป.ช.  
ขอยืนยันว�า ท�านสามารถแสดงความคิดเห็นได$อย�างอิสระ ข�อมูลส�วนบุคคลและคําตอบของท�านจะถูกเก็บไว�เปHนความลับ 
อย�างดีท่ีสุด และจะไม�ถูกนําไปเผยแพร�หรือใช�เพ่ือการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหNข$อมูลจะเปBนไป 
ในลักษณะภาพรวมเท�าน้ัน ไม�มีการวิเคราะหNหรือรายงานเปBนรายบุคคลแต�อย�างใด ความร�วมมือของท�านจะช�วยสนับสนุน 
ให$เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความร�วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ชื่อหน�วยงานท่ีท�านประเมนิ                  . 
 

SQ1. อายุ      � ต่ํากว�า 20 ปY        � 20 – 40 ปY � 41 – 60 ปY � มากกว�า 60 ปY 

SQ2. เพศ � ชาย � หญิง 

SQ3. ระดับการศึกษา � ต่ํากว�าปริญญาตร ี � ปริญญาตร ี � ปริญญาโท � ปริญญาเอก 
 
 
 

ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสํารวจ 
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SQ4. ประเภทหน�วยงาน/ระดับตําแหน�ง 

� องคNกรอิสระ/องคNกรตามรัฐธรรมนูญ/
 สํานักงานศาล (เฉพาะงานธุรการศาล) 

� ส�วนราชการระดับกรม/ส�วนภูมิภาค � องคNกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 

� ผู$บริหารระดับสูง 
� หัวหน$า/ผู$อํานวยการข้ึนไป 
� ข$าราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ 
� ข$าราชการระดับปฏิบัตงิาน – ทักษะพิเศษ 
� ลูกจ$าง/พนักงานราชการ 

� ผู$บริหารระดับสูง 
� หัวหน$า/ผู$อํานวยการข้ึนไป 
� ข$าราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ 
� ข$าราชการระดับปฏิบัตงิาน – ทักษะพิเศษ 
� ลูกจ$าง/พนักงานราชการ 

� บริหารระดับสูง 
� หัวหน$า/ผู$อํานวยการข้ึนไป 
� ข$าราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 
� ข$าราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส 
� ลูกจ$าง/พนักงานจ$าง 

� รัฐวิสาหกิจ � องคNการมหาชน � สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

� ผู$บริหารระดับสูง 
� หัวหน$า/ผู$อํานวยการข้ึนไป 
� พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
� ลูกจ$าง 

� ผู$บริหารระดับสูง 
� หัวหน$า/ผู$อํานวยการข้ึนไป 
� เจ$าหน$าที่องคNการมหาชน 
� ลูกจ$าง 

� ผู$บริหารระดับสูง 
� หัวหน$า/ผู$อํานวยการข้ึนไป 
� บุคลากรประเภทวิชาการ 
� พนักงาน/ข$าราชการ 
 ระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 
� พนักงาน/ข$าราชการ 
 ระดับปฏิบัติงาน – ชํานาญงานพิเศษ 
� ลูกจ$าง 

หมายเหต:ุ หากตําแหน�งของท�านไม�ปรากฏในตัวเลือก ให$เทียบเคียงกับตําแหน�งท่ีใกล$เคียงท่ีสดุ 
SQ5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน�วยงาน 
 � ต่ํากว�า 5 ปY � 5 – 10 ปY � 11 – 20 ปY � มากกว�า 20 ปY 

โปรดใส�เคร่ืองหมาย � ในช�อง � ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน 

ดัชนีความพร�อมรับผิด 

I1. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านปฏิบัติงานด$วยความเต็มใจ กระตือรือร$น เต็มความสามารถ โดยมุ�งผลสําเร็จของงาน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I2. หน�วยงานของท�านมีความพร$อมท่ีจะบริการหรือส�งมอบผลงานต�อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว$ในพันธกิจ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I3. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านให$ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน$าท่ีความรับผิดชอบ มากกว�าการทําธุระส�วนตัว
 ในเวลาปฏิบัติงาน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I4. ท�านระลึกอยู�เสมอว�าท�านจะต$องมสี�วนในความรับผิดชอบเมื่อหน�วยงานเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน 
 ท่ีผิดพลาดของท�าน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I5. หน�วยงานของท�านมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับเจ$าหน$าท่ีท่ีไม�มีความรับผิดชอบต�อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
 หน$าท่ีความรับผิดชอบ 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I6. ผู$บริหารของหน�วยงานท�านพร$อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากงานน้ันส�งผลกระทบและเกิดความเสียหายต�อสังคมโดยรวม 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I7. ผู$บริหารของหน�วยงานท�านได$แสดงเจตจํานงสุจรติท่ีแน�วแน�ว�า จะมุ�งมั่นในการบริหารหน�วยงานด$วยความซ่ือสัตยNสุจริต 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I8. ผู$บริหารของหน�วยงานท�านมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพ่ือให$เกิดความโปร�งใสและซ่ือสตัยNสุจรติ 
 มากข้ึนในหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

ส�วนท่ี 2 ความคิดเห็นต�อการดําเนินงานของหน�วยงาน 
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ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

I9. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านมีการรับสิ่งของ การอํานวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชนNอ่ืนๆ  
 จากผู$ท่ีต$องการสร$างความสัมพันธNท่ีดีและคาดหวังให$มีการตอบแทนในอนาคต 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I10. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านมีการเรียกรับเงินหรือประโยชนNจากผู$อ่ืน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I11. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านมีการใช$อํานาจหน$าท่ีเพ่ือเอ้ือประโยชนNแก�ตนเองหรือพวกพ$อง 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I12. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านมีส�วนได$ส�วนเสียในสัญญาโครงการหรอืสัมปทานใดๆ ของหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I13. คู�สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน�วยงานมีความเก่ียวข$องเชิงอุปถัมภNหรือมีผลประโยชนNร�วมกันกับผู$บริหาร 
 ของหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I14. นโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินงาน/การอนุมัติต�างๆ ของหน�วยงานท�านถูกแทรกแซงจากฝgายการเมืองหรือผู$มีอํานาจ 
 ก�อให$เกิดประโยชนNกับกลุ�มใดกลุ�มหน่ึง 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคOกร 

I15. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านมีการถ�ายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดี มีคุณธรรม และซ่ือสัตยNสุจรติ ให$แก�กันอยู�เสมอ 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I16. หากท�านพบเห็นการทุจริตเกิดข้ึนในหน�วยงานของท�าน ท�านจะไม�เพิกเฉยและพร$อมท่ีจะดาํเนินการ  
 (เช�น ร$องเรียน แจ$งเบาะแส หรือให$ข$อมูลแก�ส�วนงานตรวจสอบภายในของหน�วยงาน) เพ่ือให$เกิดการตรวจสอบการทุจริตน้ัน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I17. เจ$าหน$าท่ีท่ีทําการทุจริตในหน�วยงานของท�านยังคงลอยนวล และยังได$รับการยอมรับในหน�วยงานอยู� 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I18. หากเกิดการกระทําการทุจรติในหน�วยงานของท�าน เรื่องดังกล�าวถือเปBนเรื่องท่ีน�าอับอายและจะถูกแรงกดดันทางสังคม
 จากทุกส�วนในหน�วยงานเสมอ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I19. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านยังคงมีการนําวัสดุ อุปกรณN และของใช$ในราชการ ไปใช$ในการส�วนตัว 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I20. การบริหารงานและการปฏิบัติงานในหน�วยงานท�านมีการเอ้ือประโยชนNต�อบุคคลบางกลุ�ม 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I21. แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงานท�านถูกนําไปสู�การปฏิบัติอย�างเปBนรปูธรรม 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I22. แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงานท�านสามารถยับยั้งการทุจริตในหน�วยงาน 
 ได$อย�างมีประสิทธิภาพ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I23. หน�วยงานตรวจสอบภายในของหน�วยงานท�านมีการดําเนินงานอย�างอิสระ ไม�ถูกแทรกแซงจากผู$บริหารหรือผู$มีอํานาจ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I24. หน�วยงานตรวจสอบภายในของหน�วยงานท�านสามารถตรวจสอบ ยบัยั้ง หรือป�องกันการทุจริตได$อย�างมีประสิทธิภาพ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 
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ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน 

I25. กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต�งตัง้ โยกย$าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให$สทิธิประโยชนNต�างๆ 
 ในหน�วยงานท�าน ยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภN เส$นสาย หรือผลประโยชนNอ่ืนๆ แอบแฝง 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I26. หน�วยงานของท�านมีระบบการธํารงรักษาคนดี คนเก�ง และเสริมสร$างแรงจูงใจให$เจ$าหน$าท่ีในหน�วยงานปฏิบัติงานให$กับ
 หน�วยงานอย�างจงรักภักด ี
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I27. หน�วยงานของท�านมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู$เข$ารับการฝiกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน  
 การให$ทุนการศึกษา อย�างโปร�งใส เปBนธรรม ไม�เลือกปฏิบัต ิ
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I28. หน�วยงานของท�านใช$จ�ายงบประมาณอย�างโปร�งใสและตรวจสอบได$ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I29. หน�วยงานของท�านยังคงมีการรายงานการใช$เงินท่ีเปBนเท็จ เช�น ค�าล�วงเวลา ค�าเดินทาง ค�าวัสดุอุปกรณNต�าง ฯลฯ 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I30. หน�วยงานของท�านใช$จ�ายเงินงบประมาณตามความจําเปBนและเกิดความคุ$มค�าสูงสุด 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I31. ผู$ดํารงตําแหน�งในระดับหัวหน$างานในหน�วยงานของท�านยังปรากฏพฤติกรรมการสั่งงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับธุระส�วนตัว 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I32. ผู$ดํารงตําแหน�งในระดับหัวหน$างานในหน�วยงานของท�านมีการมอบหมายงานต�อผู$ใต$บังคับบัญชาอย�างเปBนธรรม  
 ไม�เลือกปฏิบัต ิ
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I33. ผู$ดํารงตําแหน�งในระดับหัวหน$างานในหน�วยงานของท�านมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเป�าหมาย ตดิตาม  
 ให$คําแนะนํา และร�วมแก$ไขปkญหา ในงานท่ีได$มอบหมายให$ผู$ใต$บังคับบัญชาเสมอ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I34. หน�วยงานของท�านมีความพร$อมด$านสถานท่ีและอุปกรณNสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 
 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมต�อหน�วยงานของท�าน เพ่ือให�ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขให�เกิดคุณธรรมและความโปร�งใส และปPองกัน
มิให�เจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานกระทําการทุจริตต�อหน�าท่ี 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
 

ขอขอบคุณสําหรับความร�วมมือ 
สํานักงาน ป.ป.ช. 

ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก จ 
แบบสํารวจความคิดเห็นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอก 

External Integrity and Transparency Assessment: EIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แบบสํารวจความคิดเห็นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอก 
External Integrity and Transparency Assessment : EIT 

การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได$ดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเปBน
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได$แก�  
1. ดัชนีความโปร�งใส 2. ดัชนีความพร$อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองคLกร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน โดยมีเครื่องมือท่ีใช$สําหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได$แก� 1. แบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษL Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสํารวจความคิดเห็นผู$
มีส�วนได$ส�วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสํารวจความคิดเห็นผู$มีส�วน
ได$ส�วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

สําหรับแบบสํารวจน้ีเปBนแบบสํารวจความคิดเห็นผู$มีส�วนได$ส�วนเสียภายนอก External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) ใช$ประเมินในดัชนีความโปร�งใส ดัชนีความพร$อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน โดยจะจัดเก็บข$อมูลจากผู$รับบริการหรือผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย
ภายนอกของหน�วยงาน ด$วยจํานวนและสัดส�วนท่ีมีลักษณะความเปBนตัวแทนท่ีเหมาะสมของแต�ละหน�วยงาน 

แบบสํารวจความคิดเห็นผู$มีส�วนได$ส�วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 
แบ�งเปBน 3 ส�วน ได$แก� 

ส�วนท่ี 1 ข$อมูลท่ัวไปของผู$ตอบแบบสํารวจ 
ส�วนท่ี 2 ความคิดเห็นต�อการดําเนินงานของหน�วยงาน 
ส�วนท่ี 3 ข$อเสนอแนะ 
ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน เพ่ือให$หน�วยงาน 

ได$รับทราบและใช$เปBนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการให$มีคุณธรรมและความโปร�งใส 
มากยิ่งข้ึน ลดโอกาสการทุจริตในหน�วยงาน และเพ่ือให$เกิดประโยชนLต�อประชาชนและสังคมสูงสุด ท้ังน้ี “สํานักงาน ป.ป.ช.  
ขอยืนยันว�า ท�านสามารถแสดงความคิดเห็นได$อย�างอิสระ ข�อมูลส�วนบุคคลและคําตอบของท�านจะถูกเก็บไว�เปJนความลับ 
อย�างดีท่ีสุด และจะไม�ถูกนําไปเผยแพร�หรือใช�เพ่ือการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหLข$อมูลจะเปBนไป 
ในลักษณะภาพรวมเท�าน้ัน ไม�มีการวิเคราะหLหรือรายงานเปBนรายบุคคลแต�อย�างใด ความร�วมมือของท�านจะช�วยสนับสนุน 
ให$เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความร�วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ชื่อหน�วยงานท่ีท�านประเมนิ                  . 

ท�านเคยติดต�อกับหน�วยงานในเร่ืองใด                 . 
 

SQ1. อายุ 
 � ต่ํากว�า 20 ป̂ � 20 – 40 ป̂ � 41 – 60 ป̂ � มากกว�า 60 ป̂ 

SQ2. เพศ � ชาย � หญิง 

SQ3. ระดับการศึกษา � ต่ํากว�าปริญญาตร ี � ปริญญาตร ี � ปริญญาโท � ปริญญาเอก 
SQ4. อาชีพ 
 � เจ$าหน$าท่ีของรัฐ/ข$าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 � พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส�วนตัว 

 � อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                  . 

ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสํารวจ 
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โปรดใส�เคร่ืองหมาย � ในช�อง � ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน 

ดัชนีความโปร�งใส 

E1. หน�วยงานมีการเปcดเผยข$อมลูเก่ียวกับการดําเนินงานของหน�วยงานอย�างชัดเจน ถูกต$อง ครบถ$วน สมบูรณL และ 
 ปรับข$อมูลเปBนปdจจุบันอยู�เสมอ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E2. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติงานด$วยความโปร�งใส ไม�ปcดบังหรือบิดเบือนข$อมูล 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E3. หน�วยงานมีการเปcดโอกาสให$ประชาชน/ผู$รับบริการ/ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย แสดงความคิดเห็นต�อการปฏบัิติงาน 
 ของเจ$าหน$าท่ีหรือการดําเนินงานของหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E4. หน�วยงานมีการเปcดโอกาสให$ประชาชน/ผู$รับบริการ/ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย ตดิตามและตรวจสอบการดําเนินงาน 
 ของหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E5. หน�วยงานมีกระบวนการรับเรื่องร$องเรียนและช�องทางการรับเรื่องร$องเรียน และประชาสมัพันธLแนวทางการรับ 
 เรื่องร$องเรียนให$ประชาชนได$รับทราบอย�างชัดเจน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

ดัชนีความพร�อมรับผิด 

E6. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติงานด$วยความเต็มใจ กระตือรือร$น เต็มความสามารถ โดยมุ�งผลสําเร็จของงาน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E7. หน�วยงานมีความพร$อมท่ีจะบริการหรือส�งมอบผลงานต�อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว$ในพันธกิจ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E8. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานให$ความสาํคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน$าท่ีความรับผิดชอบ มากกว�าการทําธุระส�วนตัว 
 ในเวลาปฏิบัติงาน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E9. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานพร$อมรับฟdงการวิพากษLหรือติชมจากประชาชน/ผู$รับบริการ/ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E10. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานพร$อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัตงิานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E11. ผู$บริหารของหน�วยงานพร$อมท่ีจะแสดงความรับผดิชอบ หากงานน้ันส�งผลกระทบและเกิดความเสียหายต�อสังคมโดยรวม 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E12. ผู$บริหารของหน�วยงานมีภาพลักษณLท่ียึดมั่นในความซ่ือสตัยLสจุริตในการบริหารงาน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

E13. ท�านเคยได$ยินหรือรับทราบว�าเจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานมีการรับสิ่งของ การอํานวยความสะดวก ความบันเทิง หรือ 
 สิทธิประโยชนLอ่ืนๆ จากผู$ท่ีต$องการสร$างความสมัพันธLท่ีดีและคาดหวังให$มีการตอบแทนในอนาคต 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E14. ท�านเคยได$ยินหรือรับทราบว�าเจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานมีการเรยีกรับเงินหรือประโยชนLจากผู$อ่ืน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E15. ท�านเคยถูกเจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานเรียกรับเงินหรือประโยชนLอ่ืนๆ 
 � เคย � ไม�เคย 

ส�วนท่ี 2 ความคิดเห็นต�อการดําเนินงานของหน�วยงาน 
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E16. ท�านเคยได$ยินหรือรับทราบว�าเจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานมีการใช$อํานาจหน$าท่ีเพ่ือเอ้ือประโยชนLแก�ตนเองหรือพวกพ$อง  
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E17. ท�านเคยถูกเจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติอย�างไม�เปBนธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชนLแก�ตนเองหรือพวกพ$อง 
 � เคย � ไม�เคย 

E18. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานมีส�วนได$ส�วนเสียในสญัญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E19. คู�สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน�วยงานมีความเก่ียวข$องเชิงอุปถัมภLหรือมีผลประโยชนLร�วมกันกับผู$บริหาร 
 ของหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E20. นโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินงาน/การอนุมัติต�างๆ ของหน�วยงานถูกแทรกแซงจากฝiายการเมืองหรือผู$มีอํานาจ  
 ก�อให$เกิดประโยชนLกับกลุ�มใดกลุ�มหน่ึง 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน 

E21. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบข้ันตอนอย�างเคร�งครัด เปBนมาตรฐาน และยดึหลักความถูกต$องอยู�เสมอ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E22. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติงานโดยยดึหลักความเปBนธรรม เท�าเทียม ไม�เลือกปฏิบัต ิ
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 
 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมต�อหน�วยงานท่ีท�านประเมิน เพ่ือให�ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขให�เกิดคุณธรรมและความโปร�งใส และ
ปPองกันมิให�เจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานกระทําการทุจริตต�อหน�าท่ี 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
 

ขอขอบคุณสําหรับความร�วมมือ 
สํานักงาน ป.ป.ช. 

ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะ 


